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 د یا یا را ت

 نيبملا حتفلا

 نيدلا رارسأ نم ةلمج يف

 : ينارعشلا ةأشن

 ءانبأ نم ينلعج ثيح ىلاعت هللا دمحأ» :لوقيف (ننملا) هباتك يف هبسن ينارعشلا ركذي

 نب هفوز نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب باهولا دبع ينإف .كولملا

 نب ديعس ناطلسلا نب دمحأ ناطلسلا نبا سداسلا يّدج ءنارمعلا يبأب ىنكملا ىسوم خيشلا

 يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب ةيفنحلا نبا دمحم نب ايحم ناطلسلا نب نيشاف ناطلسلا

 ۔ هنع هللا

 نيدم يبأ خيشلا رصع يف ناسملت ةنيدمب ًاناطلس دمحأ ناطلسلا عباسلا يّدج ناكو

 .«يبرغملا

 ۸٩۸ ماع ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف لاوقألا حصأ ىلع ينارعشلا دلو دقو

 يبأ ةيواز) هيبأ دلب ىلإ ًاموي نيعبرأ دعب لقتنا مث ءهمأل هدج دلب (ةدنشقلق) يف ةرجهلا نم

 .اهيلإ بسني يتلا يهو ء«رصمب ةيفونملا ميلقإ نم «(ةرعش

 مث ءةيرقلا باتك يف نآرقلا طفحو «ريغص وهو هوبأ تام ذإ ءًاميتي ينارعشلا ًأشن دقوا

 هيخأ دي ىلع امهسرد ءوحنلا يف ةيمورجآلا نتمو ءةيعفاشلا هقف يف عاجش يبآ نتم ظفح

 رخغصلا ذنم ةبثوتملا هتمهو يعيبطلا هدادعتسا ناکو هنأ دعب هلفك يذلا رداقلا دبع خيشلا

 :ننملا يف هسفن نع لوقيو «هلالظ يف دجملا سامتلاو «ملعلا نم ديزملا بلط ىلإ هناعفدي

 ريسيلاب ايندلا نم ةعانقلا تناكو ءةدابعلاو ملعلا بلط نع ينقوعت قئاوع كانه نكت ملا

 مقي ملو ءايندلا ءانبأ نم دحأل لذلا يف عوقولا نع ينتنغأ ةعانقلا هذهو «يتمحلو يدادس

 رانيد فلألا يلع اوضرعو ‹«تغلب ذنم يويند مولعم اهل ةفيظو الو ةفرح ترشاب ينإ يل

 عماج يف امهرثنأف ءةضفلاو بهذلاب نوتأي ءاربكلاو راجتلا ناكو « ًاثيش اهنم ذخآ ملف رثكأر

 .«نورواجملا هطقنايف يرمغلا



 هتعزن مظاعت ىلع لدي امم هرمع نم ةعساتلا يف وهو ليللا موقي :لوقي امك ناكو

 .لوألا فلسلا نأش كلذ يف هنأش ةدابعلاو ملعلا هل عمتجاف .رغصلا ذنم ةدابعلا هيحو ةينيدلا

 ةدابعلا نيب عمجت ةيملع دهاعمو .ةدابعلل رود ةباثمب رصم يف كاذنآ دجاسملا تناك

 ناكو «ملعلا بلطل اهيف صصختي نم ىلع تابهلاو فاقوألا نم قازرألا يرجتو « ميلعتلاو

 مث ءدهاعملا هذه دحأ ناك يذلاو «ةرهاقلا يف يرمغلا عماجب ملعلا بالط دحأ ينارعشلا

 . نيروصلا نيب عراش يف عقت يتلا (دنوخ مأ) ةسردم ىلإ هنم لقتنا

 ىلإ تثج امل» :لوقيف هتايح نم ةرتفلا هذه يف يملعلا هخيرات ينارعشلا انل ركذيو

 مث «ماشه نبال حيضوتلا مث كلام نبا ةيفلأ مث «يوونلل جاهنملا باتك تظفح ةرهاقلا

 .ماشه نبا دعاوق مث «ةيبطاشلا مث «حاتفملا صيخلت مث,« يقارعلا ةيفلأ مث «عماوجلا عمج

 ظفح ىلإ ةمهلا تعفترا مث .نآرقلاك اهتاهباشتم فرعأ ترص ىتح بتكلا هذه تظفحو

 ىلع راشأو «يعفاشلا بهذم يف باتك عمجأ هنوكل ءةضورلا رصتخم «ضورلا باتك

 رحبتلا يل مت اذإف «خايشألا ىلع يظوفحم حرش دعب الإ ةيفوصلا قيرط لخدأ الأ يخويش
 . موقلا قيرطل تحلص اهيف

 نيمأ خيشلا ىلع تأرقف ءًاخيش نيسمخ وحن مهو «يخويش ىلع يتاظوفحم تآرقو
 ةعطقلاو «يعرذألل توقلا كلذ عم آرقأ تنكو «يلحملا لالجلل جاهنملا حرش نيدلا

 يضاق نبا حرشو «نقلملا نبال ةدمعلاو «يكبسلل ةعطقلاو «يشكرزلاو يونسألل ةلمكتلاو

 لالج خيشلا ىلع بتكلا هذه دئاوز بتكاو «يراصنألا ايركز خيشلل ضورلا حرشو ءةبهش

 .هيلع اهلك اهؤرقأ مث «باتكلا نم رثكأ يشاوحلا ريصت امبر ىتح ًاقاروأ هيف قصلأو «نيدلا
 ءنيدلا لامك خيشلا ةيشاحو «نيدلا لالج خيشلل عماوجلا عمج حرش ًاضيأ هيلع تأرقو

 .«يواخسلا ظفاحلل يقارعلا حرشو

 فرعي هنا :لوقي هلعج ًاناقتا اهيلإ ةلصوملا اهتالآو ةعيرشلا مولع ينارعشلا نقتا اذكه

 ىلع يشاوحلا ديزت ىتح بتكلا ضعب ىلع يشاوحلا قلعي نأل هلهأو «نآرقلاك اهتاهباشتم
 . باتكلا لصأ

 أ

 مولع نم ةبلص ةدعاق هل نوكت نأ نود فوصتلا قيرط يف كلسي نأ عيطتسي ناك دقو

 خويشلا نم نيصلخملا عاطآ هنكلو «ةلهجلا ضعب - لعفي لازي الو - لعفي ناك امك ةعيرشلا

 مولع يف رحبتلاو ققحتلا دعب الإ فوصتلا قيرط يف لوخدلا مدعب هل مهحصن ىلإ عمتساو
 . كلذ ناك دقو «ةعيرشلا



 ءاهقئاقح ةسارد وهو مالسإلا ةعيرش نم رخآلا بناجلا ىلإ لقتنا كلذ هل مت نأ دعبف

 ىلإ لوصولل خيشلا طرتشي ةبفوصلا نم هريغك وهو .ًادوهشو ًاقوذ قئاقحلا كلتب ققحتلاو
 لك يف هتبقارمو «هللا نم برقلا ةجرد ىلإ ناسنإلاب لصت يتلا ةيكولسلا ىثاقحلا كلت ةفرعم
 ىلع هتاظحالم لجسیو «دشرم الب هدحو كلسيف هتیرقبع برجي نآ ًالوآ دارآ هتکلو ‹ءیش

 لوقف را ن ةا ةا

 توقلاك «موقلا بتك علاطأ تنك يننإ خيش ريغ نم يسفنل يتادهاجم روص تناكو»

 مث كلذ وحنو «يلازغلل ءايحألاو «يدرورسلل فراوعلاو «يريشقلل ةلاسرلاو «يکملل

 نم عجر الإو «هنم جرخ ًاذفان هآر نإف ءال مأ مدقتی له يردي ال ابرد لخدی يذلاک لمعأ

 كلس نمو ‹قيرطلا راصتخا يه امنإ خيشلا ةدئاف ناف ءهل خيش ال نم لاثم اذهف ‹«بعتلا

 .هدوصقم ىلإ لصي ملو هرمع عطقو «هات خيش الب

 جاتحا ام مهفلاب اهيلإ لصوتي موقلا قيرط ناك ولو» : ننملا نم رخآ عضوم يف لوقيو
 ىلإ لوخدلا لبق نالوقي اناك امهنا عم ء«خيش ىلإ مالسلا دبع نب نيدلا زعو يلازغلا لثم
 الخد املق ءًابذك هللا ىلع ىرتفا دقف انيديأب امريغ ملعلل ًاقيرط كانه نا :لاق نم :قيرطلا

 . «باجحلاو ةلاطبلاب انرمع انعيض : الاف قيرطلا

 مهيدل سمتلا نوصحي ال قئالخب تعمتجا» : ةيفوصلا هتيبرت نع ينارعشلا لوقيو
 يلعو «يوانشلا دمحمو «يفصرملا يلع :ةثالث الإ دجأ ملف «باوبألل حيتافملا

 ًاقوذ هل نكلو «يمآ خيش وهو «صاوخلا دي ىلع تناك ةيقيقحلا هتيبرت نكلو .«صاوخلا
 يتلا هيتك نم كلذ رهظي امك «هريغ دنع هدجن املق مالسإلا اياضق يف ًاقيمعو ًاخسار ًامهفو

 . ينارعشلا هذيملت هنع اهلقن

 ةعيرشلا مولع يف ينارعشلا ةناكم

 لاوقأ ىلع نوزكري مهنأ ظحالن اننإف هنومجاهي نيذلا لالخ نم لجرلا ىلإ انرظن اذإو

 انرظن اذإ هيلع ةبوذكم صصقلا كلت نوكت دقو . فوصتلا قيرط هكولس لوح رودت صصقو

 حورلا بهاوم حتفتل ةجيتنك ًاحيحص اهضعب نوكي دقو .ةلئاهلا ةيعرشلا هتفاقث ةهجو نم هيلإ
 يعو ناطلس قوف ًاناطلسو ةوطس حورلا يعول نا ذإ هب نيدقانلا ساسحإ ردني امم «هدلع

 ردصن نا لبق يعرشلا هناكم يف لجرلا عضن نا وه فصتملا قيقحتلا نكلو .ريثكب لقعلا

 كرديل كلذ يف انعسوت امناو «هريدقت يف ًاغلابم نوكي دق وأ «ًارئاج نوكي دق ًامکح هيلع

 فلاخت تامولعم نم هنع ىوري ام نيبو اهنيب نزاوي نيح ةيعرشلا هتفاقث ىدم ءىراقلا

 .ًاحورو ًاصن ةعيرشلا



 ملعلل هبلط لحارم لصف نأ دعب هجضن ةلحرم يف ةيعرشلا هتفاقث نع ينارعشلا لوقي
 ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمئأ بتكل يتعلاطم ىلع هب هللا نم اممو» :هانلقن يذلا هجولا ىلع
 لئاسملا ةفرعم ىلإ تجتحا يعفاشلا بهذم يف ترخبت امل ينإ كلذو «يبهذم ىلع

 «هوعنم امب لمعلا بنتجأل كلذو . مهنم ةثالث اهيلع قفتا يتلاو «ةمئألا نيب اهيلع عمجملا

 هيلع قفتا وأ هيلع اوعمجأ امب لمعأف «ييهذم نكي مل نإو هب انورمأ اميف مهرمأ لثتماو
 هيلع اوعمجأ ام نأل «نانثا وأ دحاو هب درفنا امم رثكأ ديكأتلاو ءانتعالا هجو ىلع مهنم ةثالث

 . يم عراشلا صوصنب قحلم

 «يدادحلاو «نيرحبلا عمجم حرشو ءزنكلا حرش : ةيفنحلا بتك نم هتعلاط اممف»

 جيرختو ءةيادهلا حرشو «ةيصالخلاو «ةيزازبلاو «يرودقلا حرشو «ناخيضاق ىواتفو
 بتكلا هذه تالكشم يف عجارأ تنكو ءاهلك ةيفنحلا ةلدأب ليفك وهو «يعليزلل اهشيداحأ

 يزغلا نيدلا سمش خيشلاو «يلبشلا نيدلا باهش خيشلاو «يسلبارطلا نيدلا رون خيشلا

 . مهريغو ريبكلا

 نبا ةلاسر حرشو ءًاطوملاو ءاهترصتخا مث ءةنودملا :ةيكلاملا بتك نم تعلاطو»

 تنكو «نوحرف نباو «ةفرع نبا بتكو «ليلخ خيشلا رصتخم حرشو «يناوريقلا ديز يبأ
 «باطحلا نيدلا فرش خيشلاو «يناقللا نيدلا سمش خيشلا بتكلا هذه تالكشم يف عجارأ

 . محريغو يروهجألا نمحرلا دبع خيشلاو

 مامإلا نودي ملو :اولاق «تارصتخم ةدعو ء«ىقزحلا :ةلباتحلا بتك نم تعلاطو»

 .«ثيدحلا :هبهذم امنإو «هذيمالت هبهذم نرد امنإو ءًابهذم دمحأ

 لجرلا ىلإ دعب لصت مل نكلو ءلئاسملا لصحيو أرقي لجر مامآ فقن انه ىلإو
 ىلإ ينارعشلا لصو لهف ءهتاداهتجا وأ هتاحيجرت ىلإ نثمطن يذلاو «ةعيرشلا يف ققحملا
 ؟ةبترملا هذه

 ميظع ماقم وهو «نآرقلا يف مهفلا يناطعأ هنا ىلع هب هللا معنأ اممو» :هسفن نع لوقي

 بهاذم عيمجل يريرقتو يهيجوت ةرثك يلع هب هللا نم اممف ًاضيأو ءءارقفلا نم هيطعأ نم لق
 اميرو «مهنم دحاو اهل يريرقت لاح يف ينأك ىتح «مهمولع يف ترخبت نيح نيدهتجملا
 يننأ لاحلاو «يكلام وأ يلبنح وأ يفنح يننآ مامألا بهذم يف ررقأ انأو يلع لخادلا نظ

 لاق امبرو ءاهتلدأ ىلع يعالطاو ‹ةمئألا لاوقأ عزانمب يتطاحإل كلذو .يعفاشلل دلقم

 ‹«صيقنتلا هجو ىلع كلذو «نيعم بهذمب دبعتأ ال يننا :ينع نيروهتملا نم ضعبلا
 .؛صخرلل ًاعبتت الو «ءنيدلا يف ًاروهت ال «يعالطا عسول ةمئألا بهاذم ررقأ يننأ لاحلاو
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 ءاهيدهتجم بهاذمب فراع «ةعيرشلا مولع يف رحبتم ملاع مامأ لازن ال انه ىلإو
 هنزيو ‹حیحصلا هناكم يف دهتجم لك عضيو «بهذم لك مرتحي ءاهجراخمو اهلخادمب ريبخ
 نم هناكم يف يقبف «بهاذملاب ملعلاو نآرقلا مهف نم يتوأ امب رتفي مل «قحلا هرادقم ىلع

 عمجأ وأ ءًاعيمج هيلع اوعمجأ امب لمعلا رثآ هنا الإ .هنع هللا يضر يعفاشلا همامإ بهذم

 ًاصرح كلذو «ةمئألا نم هريغ وأ يعفاشلا بهذم فلاخ ولو ةعبرألا ةمئألا نم ةثالث هيلع
 ىلع ءب عراشلا صوصنب ًاقحلم اصن نوكي نأ ىلإ برقأ ةثالثلا وأ ةعبرألا عامجإ نا ىلع

 عتمتي امك أطخلا نم ةناصحلاو ةقاثولاب عتمتي ال هنإف ةعبرألا نم دحاو هب لاق امم سكعلا

 . ةثالث هيلع عمجأ يذلا لوقلا

 ةعيرشلا يف هيأر نع ردصن انلعجت ىتح ينارعشلا مامإلل ةيملعلا ةميقلا دادزت انه ىلإو

 ىلع موقي ال ملع هل وأ «هل ملع ال نم هب لوقي يذلا غيزلا نم اننيد ىلع نونئمطم نحنو

 الو «حيجرتلا ةكلم تؤي مل هنكلو ةنسلاو باتكلا نم ملع هل وأ «ةنسلاو باتكلا نم ساسأ

 اهوعضأو اهب دصق تافارخ نم هيلإ هبسني ام لبقن ال مث نمو «صوصنلا نيب ناقرفلا رون
 .هداهتجاو هملع يف خسارلا دهتجملا ملاعلا اذه هيوشت

 راكتباو ةيرقبع

 اذه دنع فقي نأ نكمي ال ينارعشلاك ميقتسم نيتم نيدو «ةيلاع ةمه بحاص لجرو

 جرخي نأ كشو ىلع وهو «هتاسارد يف رهظت تأدب نراقملا هقفلا حتفت رداوب نأل ءدحلا

 : لوقي ذإ هسفن نع هرّرقي ام وهو ءيمالسإلا هقفلا ثوحب يف هيلإ قبيسي مل ديدجب انيلع

 نع نوجرخي ال نيدهتجملا عيمج تيأر بهاذملا ةلدأ بتك تفنص امل ينا كلذو»

 ‹نآرقلا وأ ثيدحلا حیرصب ذخأ نم مهنمف ‹«ففخمو ددشم نيب مه امنإو ٠ءيش يف ةنسلا

 ذخأ نم مهنمو «موهفملا كلذ نم طبنتسا امب ذخأ نم مهنمو ءامهموهفمب ذخأ نم مهنمر
 نم ةجوسنم مهنع هللا يضر مهبهاذم نأكف «حيحصلا لصألا ىلع حيحصلا سايقلاب

 عجرت نازيم ةمئألا لاوقآ نيب عمجلا يف تعضو دقو ءاهنم اهتمحلو اهادس «ةعيرشلا

 لهأ نم ًاقئاذ اهل دجأ مل «ةرهطملا ةعيرشلا ىلإ مهيدلقم لاوقأو نيدهتجملا بهاذم
 اهب يناتأ مث ءًامايأ هدنع تثكمف يفنحلا يلبشلا نيدلا باهش خيشلا اهراعتسا دقو «يرصع

 له :هل تلقف .يبهذم مالك ةرثاد نع جرخأ نأ ردقأ مل ينإف «كل ةيصوصخ هذه :لاقو

 . ؛لطبم ةلوطب تسيل اهمالك ةلوص :لاقف ؟ةلطاب يه

 ةركف نأ ودبيو .«ىربكلا.نازيملا» باتك وه ينارعشلا مامإلا هينعي يذلا باتكلا الهو

 امنيحو «اهب منتقا امنيح اهعسر مت .!ىرغصلا نازيملا» هباتك بتك هتدوار امل باتكلا

۷ 



 معيمج نم هتركفل ةبعوتسم ةلماش ةروص «ىربكلا نازيملا» بتكف ءءاملعلا رابك ىلع اهضرع

 . نادلبلا نم اهريغو رصم يف تارم ةدع عبط دق باتكلاو اهبناوج

 ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ ال هنا :لوقت ةيرظنب انيلع جرخ ًارصاعم ًاملاع نأ ول تيأرأ
 ديدشتلا صوصن نم اهيف امب ةعيرشلا نيع لوح نورودي ًاعيمج مه امنإو «ةقيقحلا يف
 اهتلدأب هذه هتيرظن تبثأ مث «هلاوحأ نم لاح لك يف ناسنإلا تاردقل ةياعر فيفختلاو

 كلذ عنص ًادحأ نأ ول ءلماشلا ءارقتسالا جهنم ىلع اهتلثمأب اهتحص ققحو ءاهرداصمو

 عفرأ ًأوبتو «بناج لك نم ءاوضألا هيلع تطلستو «ةيملعلا تاجردلا عفرأ قحتسال نآلا

 . باقلألا مظعأ هيلع تقلطأو ‹بصانملا

 بتك ام ىراصقو «قحال اهب هقحلي ملو «دحأ اهيلإ هقبسي مل ةركف اهتأل الإ كاذ امو

 بتك «ليلد ىلع ليلد حيجرتو «لوق لك ةلدأو ءاهقفلا فالتخا ضرع وه لبق نم ءاملعلا

 ناكو ‹«نيرسفملاو نييلوصألا نم مهريغو ‹«یزج نباو «بجر نباو «ریرج نبا كلذ يف

 «يفنحلا صاصجلا لعف امك هبهذم ةلدأل راصتنالا فلؤملا ديجي نا ةعاربلا سايقم

 ةلأسنلا امنإو «فالخ ال هنأ ءاملعلا نم ملاع تبثي نأ امأ .امهريغو «يعفايثلا يسارهلاو

 وأ صنلا حيرص نم ةرئاد يف - مالسإلا دصاقم نم امهالكو - ديدشتلاو فيفختلا لوح رودت

 لئاسو نم كلذ ريغ وأ ؛حيحصلا سايقلا وآ ‹موهقملا كلذ نم طابنتسالا وأ هموهقم

 ۔قالطإلا ىلع ينارعشلا لبق دحأ هيلإ نطفي ملو ءدحأ هكردي مل ام اذهف «طابنتسالا

 طحن مل امب ملعلا نم طاحأ دق ينارعشلا نأ» : يلبنحلا يحوتفلا خيشلا لاق اذهلو

 ةداهشو .«ًاعزانم هرصع يف دجو ام اهفيلأت ىعدا ولو «هفرعن ال ام بتكلا نم آرقو «هب

 هرصع يق سيل هناكم يف لجرلا عضت ينارعشلل كلذب هرصع يف ردص يلينح يفلس

 ىلإ لقي مل ًادحأ نآو اميس ال ءاهلك هروصع يف يمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع لب «بسحف

 .هريغ نم هذه هتركف ذخأ دق ينارعشلا نأ :نآلا

 لاقف .ةردان ةيرقيعو ءًاعساو ًاكاردإو ءًابيجع ًالقع لجرلا يف نوقرشتسملا كردأ دقو

 داكي ال ‹لوألا زارطلا نم ًايفوص ةيرظنلاو ةيلمعلا ةيحانلا نم ناك ينارعشلا نآ» :زرولوف

 ربتعت ًاباتك نورشعو ةعبرأ اهنيب نم نيعبسلا تزواجت يتلا هبتك ناو ءًاريظن هل فرعي مالسإلا

 ًاذافن ًاكارد الجر ناك ينارعشلا نإ» :دلانودكام لوقيو .«هيلإ قبسي مل ًاليصأ ًاضحم ًاراكتبا

 .«لقعلا عساو ًاصلخم

 لب «هذه هتيرظنب يمالسإلا ركفلا ملاع ىلع جرخي نآ لبق ًاليوط ركف دق ينارعشلاو

 ةعيرشلا ةدحوب لوقلا يهو «يمالسإلا ركفلا جاهنم قاظن يف ةتباثلا ةيمالسإلا ةقيقحلاب

۸ 



 ناك هنا هتافلؤم نم كردن اننأل «ةقيقحلا يف ةمئألا نيب فالتخالا مدعو اهتيعاوطو اهئارثو

 جهانم نع ةميق لقي ال ًاليصأ ًايملع ًاجهنم هل دعيو «ليوط نمزل هذه هتركفب ًالوغشم
 .ةيملعلا لئاسرلا دادعأ يف ثيدحلا ثحبلا

 الو جيرخت نود ةيلوألا اهروص يف نيدهتجملا ةلدأب لماش ماملإ نم هل دي ال ناك
 ةباتكلا ثحابلا ديري يتلا ةركفلا ديناسأل لماشلا حسملاب ىمسيام وهو «ديناسألل صحف

 «ةركفلا هيلع ترطيس املف .٤ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك» باتك كلذ يف بتكف ءاهلوح

 فشكل قباسلا هباتك يف اهعمج يتلا ثيداحألا ديناسأ صحف نم دب ال ناك «اهب عنتقاو

 ردصم ىلإ هدانتساو هسفن يف هفعض وأ ءهتحارصو ليلدلا ةوق لالخ نم فيفختلاو ديدشتلا

 ثيداحأ هيف جرخأ «؛نيدهتجملا ةلدآ نايب يف نيبملا جهنملا» هباتك كلذ يف بتكو «رخآ ةوق

 عامج اهلعجو «يهنلاو رمألا ثيداحأ عمج ىلإ كلذ دعب جاتحا مث .(ةمغلا فشك) باتك

 هباتك كلذ يف فلأو «تاهوركملا يهنلا يفو «تابودنملا رمألا يف لخدأو «نيدلا ماكحأ

 .(ةيدمحملا دوهعلا نايب يق ةيسدقلا راونألا قراشم»

 نازيملا» بتك نأ دعب «ىربكلا نازيملا» ملاعم ديدحت ىلإ هقطنم ناك انه نمو

 مل ذإ ءنيلوألا انتاملع نم هلثم ىلإ نطف نم لق يجهنم لمع وهو ءانفلسأ امك «ىرغصلا
 ينغلا دبع نيمامإلاب الإ هبتك ضعب يف ىمادقلا نيفلؤملا نم مظنم جهنم ىلع راس نمب رفظن
 .«ىصقألا دمألا» هتطوطخم يف يسويدلا»و «توبثلا ناهرب» هتطوطخم يف يسلبانلا

 ءهقفلا لوصأ يف فلأ هنإف ثيدحلاو هقفلا مولع يف ينارعشلا ةفاقث تعستا امكو

 نيب هيف عمج «؟لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم» باتك فلأو «يشكرزلا دعاوق رصتخاف
 ىلإ دابكألا محفم» باتكو «فيرش يبأ نبا ةيشاحو ‹«عماوجلا عمجل يلحملا لالجلا حرش

 رهوجلا» نآرقلا مولع يف فّلأو .«ضايقلا ماكحأ يف سابتقالا» باتكو . «داهتجالا داوم

 .(نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا

 هقفلا نم اهمولعو مالسإلا ةعيرش يف ناكرألا ةتباث ةخسار ةمق مامأ فقن اذكهو

 ملع يف اوبتك اميف هفالسأ بقعت قالمع مامأ «لوصألاو نآرقلا مولعو ثيدحلاو

 عينملا ىلإ فالخلا تاتش در هنكلو ءركقلا يف اهئاطعو ةعيرشلا ءارث ىلع ىقبأف «فالتخالا

 .اهنم لرألا

 :رصعلا ءاملعو ةيفوصلل هدقن

 ريثكلا دنع تعاش يتلا ماهوألا نم ةعيرشلا ةنايص ىلع لمعلا نع ينارعشلا لفغي ملو

۹ 



 باتك بتكف ءرطاوخلاو فتاوهلاو فشكلاو ماهلإلا ةيجحب اولاق نيذلا ةيفوصلا ةلهج نم
 لمعلا بجوأ نم ىلع ماسحلا دح» باتكو .«نآرقلاب لمعي ال نم ىلع نالذخلا حئاولا

 فطارخلا قوربلا» باتكو .«صنلا فلاخ اذإ ماهلألا مكح نع صحفلا» باتكو .ماهلإلاب

 . (فتاوهلاب لمع نم رصبل

 بتكف «ةنسلا جاهنم يف مهلالض فشكو «هرصع ءاملع دقن نع ينارعشلا لفغي ملو

 مل هنا يآ .؛رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيبرتخملا هيبنت» باتك مهل

 ًادقان «سانلا تافارحنا ىلع نيعلا حوتفم ناك لب «هعمتجم كولس نع ًايضار نكي
 لجرلا اذه دض ةوادعلا نارين ثيرات ىلإ تعد يتلا بابسألا دحأ ناك امم «مهتافرصتل

 ىلع هايإ مهدسحو ءءاملعلا نم هريغ نع ءادعلا اذه نم هوحن قلطنا ام بناج ىلإ ميظعلا

 .ةروصلا هذه ىلع هقوفتو هقبس

 اهربتعي نكي ملو ‹«تاماهلإلاو فتاوهلاو مهولا ءارو ًاقاسنم نكي مل ينارعشلاف نذإ

 ليصأ ركف بحاصل ناك امف .ةيفوصلا لاهج لعفي امك سانلا ىلع الو هسقن ىلع ال ةجح

 جوع ال ةمئاق ةجحل الإ همكح يف عضخي نأ ةروصلا هذه ىلع اهلوصأو اهتلدأو ةعيرشلا يف

 . ضومغ الو اهيف

 ام نولوقي ةفوصتملا لاهج مامأ ًاعساو بابلا نوحتفي نمم كلذك ينارعشلا نكي ملو

 لهأ دئاقعو (ةفوصتملا) ةنسلا لهأ دئاقع نيب قباط هنا لب «فشكلا راتس ءارو نم نوؤاشي

 ىلإ هبن نيح كلذو «دحأ كلذ ىلإ هقبسي ملو ءقاروألا ءاملع هريغ مهيمسيو (هقفلا) رظنلا
 ميدق اي :مهلوقك ءرفكلا ىلإ ًانايحآ مهب يهتنت اهنأ فيكو «مهتيعدأ يف ةلهجلا كئلوأ ءاطخأ

 يبرع نبا خيشلا بتك ةءارق نم رذح امك «كلذ ريغو «ءارضخلا ةبقلا نكاس ايو ءنامزلا

 ام ةرثكل فوصتلا ءايعدأب عامتجالا نم رذحو «ةعامج نبا لوقي امك سدلا نم اهيق ام ة

 ًادحاو تلأس اذإف ءيزلا سبلب نوعنقي مهنا :مهيف لوقيو «تافارخ نم مهسلاجم يف رودي

 .«يردآ الد :لاق ءوضولا ضئارف نع وآ «يردآ ال» :لاق ناميإلا دعاوق نع مهنم

 ينارعشلا بتك يف سدلا

 اذإف «تايبيغلاب ًالصتم هعوضوم ناك اذإ اميس ال «بيجعو فيرط لكب ةعلوم سفنلا

 هل تناك ًاخيش نا : لاب نیفراعلا رابكل اهيف مجرتي يتلا ىربكلا ينارعشلا تاقبط يف اندجو

 ىتح اهبطخيل بهذ ةأرما مامأ هتروع فشك رخآ نأ وأ ءناملغلاب وأ ريمحلاب ةيسنج ةقالع

 ءانرصع يف يعولل نيدقافلا بيذاجملا نوهبشي مهنم نيرخآ نأ وأ ءهرمأ نم ةلّيب ىلع نوكت

 ايركز مالسإلا خيش ىتفتسا هنا كلذ نم ىهدألاو «مههابشأو ءالوه ةيالوب فرتعي هناو

۰ 



 «هقفو ثيدحو ريسفت نم ةعيرشلا بتك ةعلاطمب كيلعو» :ءايعدألا ءالؤه يف لئاقلا وهو

 ءالؤهب عامتجالاو كايإو «ءاهقفلا نم مهيدلقمو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيدلا ةمئأب ءادتقالاو
 .؟موقلا قیرطب اورهاظت نيذلا ةعامجلا

 ةسايسلاو نيدلاو ملعلا لاجر نم ةرقابعلا يمر انرصع لبقو انرصع يف ًابيرغ سيلو
 نيعأ يف مهصيقنتو «مهرادقأ مده يف ةبغر ةيقالخألا تاقبوملاو مئاظعلاب داصتقالاو

 ةصق ىمست ةبيجع ةصق يف منصلل دجس هنأب ًاميدق هؤادعأ هامر ةي هللا لوسر ىتح «سانلا

 بذك عقاولا يف يهو ءاهليوأتب مهتقو اولغشو «مهبتك يف نوملسملا اهلقن دقو ءقينارغلا
 !؟هلوسرو هللا ىلع اوسد نآ دعب ءاملعلا رابك نم هريغو ينارعشلا نوكي نمف «ناتهبو

 ينارعشلا دجسم

 هلابقتسال ءاربكلاو ءاملعلا هيلإ فخ ةرهاقلا ىلإ لوألا ميلس ناطلسلا مدق امنيح

 مدقف «رصم يف هرصع يف ًالوهجم ينارعشلا نكي ملو «كرحتي مل هناكم ينارعشلا يقبو
 ال .ثدحلا اذه دعب ناك امم رثكأ هتيص عاذو «مخض بكوم يق هيلع مالسلل هيلإ ناطلسلا

 رصتنا ىتح ةنطلسلا بئات دخ رداقلا دبع نيدلا ييحم يضاقلا فص يف فقو هناو اميس

 ملعلا زكارم نم ًازكرم نوكيل «ينارعشلا مامإال هادهأ دجسم ءانبب يضاقلا عراسو «يضاقلا

 باب» ناديم يف نآلا ىلإ ةرهاقلا يف همساب فورعملا دجسملا وهو ءرصعلا ةداع ىلع

 ريخلا لهأ عراسو «ملعلا بالطلو خيشلل ًارقم نوكتل دجسملا يف ةيواز ىنبو «ةيرعشلا

 يتلا هتلاسر يف يضملا ىلع خيشلل انوع ةلئاهلا لاومألاو يضارألا دجسملا ىلع اوفقوأف

 .ةوق نم يتوأ ام لكي اهذيفنت يف دجي ناك

 ‹«فوصتلا قيرط يديرمو خويشلاو ملعلا بالط ىلع فاقوألا نم قفني ينارعشلا ناك
 هذیمالت جوزی ناک هنا یتح «دجسملاب ةقحلملا نكاسملا يف ةديعس ةلماك ةماقإ مهل نمضيو

 تانوعملا نا لب ءروطعلاو شرفلاو سابللا نم هتجوزل جوزلا هجاتحي ام لكب مهزهجيو
 لمارألاو ءارقفلل نوعلاب يرصملا عمتجملا ىلإ تدتما دق تناك دجسملا فاقوأ نم ةيلاملا

 كلذب ينارعشلل تناكو «كاذنآ هب موقي نا رهزألا رودقم يف نكي مل يذلا رمألا «ىماتيلاو

 ناك هناو اميس ال ءةفيخ ةمكاحلا تاطلسلا هئم تسجوأف ءرصم ىف ةلئاه ةيبعش لمعلا

 ءيعامتجالا يحالصإلا هجهنم بئاج ىلإ ةسايسلا نوؤش يف يحالص] جهنم بحاص
 .ملعلا رشن يف رهزألل هتسفانمو

 ًامامت كوديو «يكرتلا مكحلا ةأطو تحت نونثي نيذلا بعشلا ءارقف نوعل هدي دمي ناك
 ناك هسفن تقولا يفو «بعشلل مهراقتحاو «مهطلستو كارتألا ماكحلا ءالؤوه فلص ىدم

۱۲ 



 ؛كرتلا ءايربك مدصت ةليسو يف ركف مث «هتيواز يف مهرسأو ملعلا بالط ةشاعإب لفكتي

 نيحالفلا نم اميس ال «سوكملاو بئارضلا مساب لاملا عمج الإ مهل مه ال مهنا فشتكاو
 يتلا لامعألا نم ًالمع هوديرمو هبالط لمعيالأ وه هيلع زكري يذلا هجهنم ناكف «نيحداكلا
 .لاملا نم كرتلا نكمت

 هرابتعاب رهزألا ءاملعو «هل مهمارتحا مغر ماكحلا :مه نوريثك ءادعآ هل ناك اذهلو

 ءةدابعلاو ملعلا بلطل بالطلا غيرفتل ةحجانلا ةليسولا رايتخا يف رهزألا عماجلل ًاسفانم

 مهتافارخ نمو «مهنم ريذحتلار مهب ديدنتلا مئاد ناك ذإ - مهرثكأ امو - ةيفوصلا ةلهجو

 . مهتلالالضو

 ًاينعم ةيديلقتلا ةيرهزألا ةفاقثلل عاعشإ زكرم هنوك بناج ىلإ ينارعشلا دجسم ناك
 ءرصم ميلاقأل ةلماشلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةروثلابو «ةيعاولا ةيلمعلا ةيفوصلا تاساردلاب

 ىلع هتروث مدخي ةنسلا ةداج ىلإ ءاملعلا درو «بئاوشلا نم فوصتلا ةيقنتب هؤانتعا ناكو

 نأل ءءاملعلا يقرحنمو ةيفوصلا لاهج نوعجشي اوناك كرتلاف «مكحلا لاجر نم كرتلا ءايربك
 ءاطسبلا ءالوه نولغتسي اوناكو «مهنيب اهنوعيذي يتلا ةفارخلا لظ يف ةماعلا ىلع ًاناطلس امهل

 دعب اهيف دكآو ءاهيلإ انرشأ يتلا ةطوطخملا هتلاسر يف ينارعشلا هب ددن ًاعشب ًالالغتسا
 نيحداكلا نيحالفلا ىلغ ةلاع مهتايحو «لمعحلا نع ةلهجلا ءالؤه لطعت نا مهب هفافختسا

 . حيحصلا لكوتلا ماقمل حيرص ضقن

 نوهوقي الو «هل نوعشخي الو نآرقلا ةءارقب نونعي نيذلا ءاملعلا ضعبب كلذك ددنو

 هديوجتب لغتشاف «هيف هاهنيو هرمأي ناطلسلا نم باتك هاتأ نم لثم مهلثم نا» :لاقو «هَّقحب

 . ايش دجي مل هرمآ يف مت ام حضوتسي ناطلسلا ثعب املف ‹قيقرتلاو ميخفعلاو ةلامإلاب

 «ةليغ هلتقل هيلع اورمآت ءاملعلا نم نييحطسلاو فوصتلا ءايعدأ نا ثدح يذلاو

 مهبولق ظيغلا كته املو ءاوحلقي ملف ءمسلاب هلتق كلذ دعب اولواحف «هاجن هللا نكلو

 ىتح دسجلا هيلع بلغ نارقألا ضعب نا يل عقو اممو» :ينارعشلا لوقيو «هتوم ارعاشأ

 ةيردنكسالاو ىربكلا ةلحملاو طايمد ىلإ كلذب اولسرأو «ةأجف تم ينا ينع عاشأ

 .(اهریغو

 قح ةملك

 ءلجرلا اذه تاكسإ يف ةليحلا مادعنا ةمقو ءظيغلا ةمق الإ ًابذك هتوم ةعاشإ نكت مل

 كلذيو ءهسفن ينارعشلا بهذم الإ وه ام لطابلا نم هيلع مه ام نأ ءاعدا نم دب نكي ملف
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 ةهج نم لجرلا هيرشتو «ةهج نم ءايعدألا ءالؤه دض هتوعدب ةماعلا رثأت مدع نونمضي

 . ىرخأ

 ميمص نم يه ينارعشلا بتك يف اهضعب سد يتلاو «رصعلا يف ةدئاسلا ليطابألاف

 .هيلإ اعد يذلا فداهلا حضانلا

 يبعشلا يفوصلا ركفلا لثمت نآلا ىلإ تلاز ام راكفألا هذه نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 لكأ مهضعب نأ فيكو «خويشلا نع ًابذك ىورت تايناولهب نع عمسن انلز امف «قزمملا
 ‹«تباتف ةينازب قسف فيكو (سوسقرع) ىلإ هدي يف رمخلا لوحت فيكو «زبخلا نم نيلاوج
 اهنم ربي يتلا تاهرتلا كلت رخآ ىلإ ءموصي الو يلصي ال وهو ةسملب ضيرملا ىفش فيكو
 .ةعيرشلا مدق ىلع نومئاقلا نوحلاصلا

 سيل ؟ةعساولا ةروصلا هذه ىلع رشتنا يذلا ركفلا اذه دئار وه ينارعشلا ناك لهف

 نم ةليوط روصع ثاريم الإ يه ام راشتنالا نم ةروصلا هذهب راكفألا هذه نأل ءًالوقعم اذه

 «هراكتباو هريكفت قمعو هملعو هقبس ىلع ينارعشلا نأ قدصن نا انل غوسي الو ةفارخلا
 ةروصلا هذه ىلع ينارعشلا نوكي فيكو «هيلإ وعدي وأ كلذب نمؤي ةنسلا يف هددشتو

 مامإلا وهو ًالثم يراصنألا ايركز مالسإلا خيش مارتحا عضوم نوكي مث ريكفتلا نم ةيرزملا
 !؟مالسإلا ةعيرش يف ةجحلا

 كلذك عطقنو .تالالض نم هيلإ بسن امم ةءاربلا لك ءىرب ينارعشلا نأب عطقن داكنو

 روعشلا مدعو «يحورلا ءافصلاو فشكلا هاوهتسا دق يفوصلا هكولس ةيادب يف ينارعشلا نأب

 اذه نع ربعف ءاهتدهاجم قدصو سفنلا ءافصل ةمزال رومأ يهو «ةيدسجلا ةفاثكلاب

 ةديدج ةيؤر نم هبحصي امع حصفأو «نادجولاو لقعلا يف هراثآ نيبو «هفصوو «ءاوهتسالا

 ضعب ىلع ةبيرغ دهاشملا كلت تناكو «ناميألا نيعمب قيمع ساسحإو «ءايشألا قئاقحل

 لوقلاف ءاهكردن ملو ءاهبرجن مل دهاشم يهف ءاهنالطب ينعت ال اهتبرغ نكلو «ناهذألا

 . ًاضوفرم نوکی مث نمو «ساسآ ریغ ىلع لوق اهنالطبب
 ؟نآلا ىلإ بتكلا يف يه امك تاسوسدملا هذه تيقب اذامل نذإ

 ةيفوصلاف . مهموصخ نيدت نأ لبق مهسقفنأ ةيفوصلا نيدت لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلاو
 :فانصألا هذه نع نوجرخي ال بيرق نم مهتفرع امك

 نيرئؤملاو «ةرهشلا نم نيبراهلا ءايفخألا ءايقتألا نيققحملا نيحلاصلا نم فنص - ١

 ةعراب ةيجهنمو ةقد يف ةيسفنلاو ةيحورلا مهلاوحأ ةياعرو «نيديرملا ةيبرت يف تماصلا لمعلل
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 ءيش الو ‹مهیدیرم مه مهبتک نوربتعی لب ءةباتكلا ىلإ الو مالكلا ىلإ نوليمي ال ءالؤهو

 هذه ىلع توكسلا يف مهعم انسل اننإف لاجرلا نم فنصلا اذهل انلالجإ عمو .كلذ ءارو

 ءالجألا خويشلا ءالؤه نم ةملكلا نأل «نيملسملا ىلع عوبطمو روشنم هيبنت نود ماهوألا

 . سانلا نم مهريغ نع ردصت تاملكلا فالآ نم لمعلا يف غلبأ

 ةيبرتلا لقح يف نولمعي ال مهنكلو «نيققحملا ءايقتألا نيحلاصلا نم رخآ فنص - ۲

 ةمالسلا نورثؤي مهنكلو «قيقحتلاو فيلأتلاو ثحبلا لقح يف نولمعي امنإو ءةيكولسلا

 مهسوفن دقنب نولوغشم مه امنإو ءدقنلاب مهل نأش الف «هلاق نم ىلإ لوق لك ميلستب
 ءالؤهل ريبكلا انمارتحا عمو .هيف اوفلتخا ام نود موقلا هيلع عمجأ ام ةعاذإو اهتبقارمو

 .هلجأ نم مهصقتتن الو ءاذه مهكلسم ىلع مهقفاون ال اننإف كلذك خويشلا

 ىلع نکلو ‹سوفنلاب ةربخ الو ملع ريغ ىلع نيكلاسلا داشرإل اوردصت موق ٣

 لك ميلستو «مهتامدص نم فوخلاو .خايشألا ركذ دنع دجاوتلاو ؛ةشوردلاو» ةينلا نسح

 .ةريسلا برطضم «ةريصبلا ىمعأ ناسنإلا

 ناوضرلا نولزنتسي مهف . نيديرملا ىلع مالسإلا ىلع هللا قلخ ام رطخأ نم ءالؤهو

 رئابكلا نم مهيلإ بسني ام نولؤيو . هللا لهأ نم خيش هنا بتكلا يف ىیور نم لک ىلع
 يتوأ ام لكب ينارعشلا همواق يذلا فرحنملا يفوصلا ركقلا نولثمي قحب مهو .ًادساف ًاليوأت

 .مزعو ةوق نم

 «فوخلا وأ لامهإلا ريثأت تحت بتكلا يف ةروطسم ماهوألا كلت تيقب اذه لجأ نم

 . لَ لوسرلا ننس نم فوخلا الو لامهإلا ناك امو

 : تاکحضمو بئارغ

 مهيف دهع امب ينارعشلا ءادعأ امهعيذي كاحضإلا. يف ةياغ امه نيتقيقح ررقن نأ يقب

 : لهجو ةقافصو ةطالس نم

 يف فالخ نع سيلو «يصخش ءادع نع مهكولس لالخ نم نوفشکي مهنآ :امهالوآ

 ماهوألا كلت مهدجاسم نم عايذملا يف نوعيذي امنيح كلذو .بهذملاو يآرلا

 ال ؟ينارعبلا» ىلإ ةبوسنم اهنوعيذي «ةسوسدم اهنا عطاقلا ليلدلاب انتبثأ يتلا تاسوسدملاو

 امك ةيراع اهنايب دعب اهيلع درلاب انل ةجاح ال ًالفست نع فشكت ةدحاو كلتو .ينارعشلا

 . يه
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 هنا ؟ينارعشلا امو ؛ينارعشلا مامإلا بلاثم دادعت ضرعم يف نولوقي مهنإف : ةيناثلا امآ

 ال يمأ وهو ًاذاتسأ ةوجعلا عئاب حلصي لهو .(ةوجعلا عئاب صاوخلا يلع) ىلع ذملتت لجر

 ؟بتکی الو ارقي

 مل مهنأل ءرارغألا ءالؤه :لوقأو .رارغألا ءالؤه راظنأ يف لجرلا مدهت ةصيقن كلت

 مث «ةوجعلل ًاعئاب ناك يذلا «صاوخلا يلع خيشلا» ريبكلا فراعلا مولع نم ًائيش اوأرقي

 اوناك نإ صاوخلا اهب لمع يتلا فرحلا ةيقب كلتو .صوخلا رئافضب ًالماع مث «ًاقالح
 .نولهجي

 كلت لجسو هيلإ اههجو ةلئسأ نع هتاباجإ يف صاوخلا مولع ينارعشلا لقن دقل
 باجعإلاب ءارقلا اهفقلتو ءهسفن ينارعشلا اهفلأ بتك نمض وأ ةلقتسم بتك يف تاباجإلا
 ءهومظعو ينارعشلا اودجمل لقعلا بيكرت ةحص نم ةراثإ نيمقانلا ءالؤهل ناك ولو «رابكإلاو

 يمألا وهو «ةيماسلا هفراعمو همولع نع انل فشكو «صاوخلا مامإلا انل فشتكا هنأل

 . صوخلا رئافض يف لماعلا ةوجعلا عئاب قالحلا

 نيب ًاعمال ًامجن نوکي نآ قحتسال انرصع يف هلثم فشتكا ًاثحاب وأ ًايفحص نأ ولو

 .نوبرخملا هب مكهتي ًاناسنإ ال «ءاملعلا ءامظع
 س

 ينارعشلا هتيملت صاوخلا هب باجأ امم دحاو لاؤس نع ًاباوج أرق ًاناسنإ نا ولو

 ةصيقن نويرخملا اهدع نئلق .ءاشي ثیح هتمکح عضي يذلا هبر دمحب حبسو «هسآر ترادل

 ملاعلا هدحو صاوخلا سيلو .هاضرأو هنع هللا يضر ينارعشلا مامإلا رخافم نم اهدعن نحنف

 ةزيربإلا بحاص غابدلا زيزعلا دبع خيشلاو ءافو دمحم يديس نا لب «نييمألا نيب نم
 لک «طوطخم دلجم يف يبرع نبال دهاشملا تحرش يتلا ةيدادغبلا سيفنلا تنب مجعو

 .ةخسار مدق ةفرعملا لاجم يف مهل رابك ءاملع نويمآ كئلوأ

 بيرق عيمس هنا داشرلا قيرط ىلإ انقفوو «ىضريو بحي ام ىلإ ًاعيمج هللا اناده
 ءابیچم .٠

 مالسإلا ناك رآ رارسأ باتک

 ةعماج تاطوطخم نم وهو .«نيدلا رارسأ نم ةلمج يف نيبملا حتقلا» يلصألا همسا

 «خيرات هيلع سيلو « ةبوعصب أرقي ًادج قيقد طخب بوتكم وهو )٠٠١١٠١( مقر تحت ةرهاقلا
 دقو «هنم ىرخأ ةخسن ىلع رصم يف رثعأ ملو .رشاعلا نرقلا يف بوتكم بلاغلا يف هنكلو
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 هعوضوم عم همسا قباطت مسالا اذهبو .؟مالسإلا ناکرأ رارسأ» تبثم وه امک همسا تري

 .رصعلا بسانت ال ةليوطلا نيرانعلا نألو «ًامامت

 : باتكلا يف ديدجلا

 يف ةديدجلاو ةحيحصلا حلاتنلاو ‹ ةبقاثلا تارظنلا نم ددع ىلع ىوتحا دق باتكلا اذه

 يف ديعب ىزغم تاذ ةيمالسإ قئاقح اهضعب نوكت نأ نكمي ثيحب مالسإلا رئاعش ريسفت
 ةيعملأل اهيقاب عدنو «ةديدجلا قئاقحلا هذهل ةلثمأ برضنسو .هتينوكو مالسإلا ةيملاع

 . اهئافيتسا نع ماقملا قيضل ءىراقلا

 عم «لقعلاو بلقلاو حراوجلاو ناسللاب ةسمخلا مالسإلا ناكرأ ةماقإ نأ :الوأ

 ًافوذت يناعملا كلت قوذت ةلواحمو ءاهئادأل ةنراقم ةظحالم اهيناعمل ةقيقدلا يناعملا ةظحالم

 دباعلا لعجت نأب ةليفك ةروصلا هذه ىلع ةماقإلا هذه - ةرم لك يف ًاقيقدو ًالصاوتم ًاينادجو

 . للز وأ للخ يأ نود ىرخألا عورفلا يف ةعيرشلا قيرط ىلع ًاميقتسم

 هيف قافن ال يذلا قحلا ةعيرشلا قيرط كولس يف حاجنلا ساس نإف «قحلا وه اذهو

 تاكرحلا عيمج يف رمألاو قلخلاب ىلاعت هللا درفت ىنعم ةبقارم :يآ .(هللاب الإ ةوق الو لوح

 نمؤملا ناميإ خسري انه نمو .. .نيرخآلا عمو هسفن عم ناسنإلا اهسرامي يتلا «تاتكسلاو

 لواحي الف ءناسنإلا ىوهل ًاداضم ناك امهم ردقلاو مكحلاو قلخلاو رمألا يف يهلإلا لدعلاب

 ريخب نمؤم هنأال صاخ بسك قيقحتل ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلا يف ريغلا ىلع ناودعلا

 ء«لدعلا يه اهدحو اهاري هنأل دودحلا ةياعر لمهي الو «لاح يأ ىلع ردقلاو ءاضقلا

 حمطي ًالضق هللا یری لب ءًاکلم هسقنل یری ال هنأل «مهل ًانوعو «نیرخآلل ًابح هبلق ضيفيو

 .ةضيرفلاب همازتلا بودنملاب مرتلي وهو هيلإ

 لضفأ امه ناتداهشلاف «ةلزنملا هذه ىلإ لوصولا قيرط ره ةسمخلا ناكرألا ءادأو

 سمخلا تاولصلاو «قوذلاو مهفلا م ةقاطلا ردق ةلفان امهدیدرت ىلإ مالسإلا بدن «ركذلا

 ةكلمل بيردت ًارهش ماع لك نم موصلاو ‹«بلقلا ىرع نم نيتداهشلا نكمتل موي لك ةرركم

 قيرط ىلع ةرخآلا ىلإ ايندلا نم جورخ جحلاو ءاهرارسأو تادابعلا يناعمل يناحورلا قوذلا

 درو امك لمعلا يف صالخإلا ناهرب تاقدصلاو ةاكزلاو «كسانملا هب ترخز يذلا زمرلا

 نم اهريغ نود ةسمخلا ناكرألا رارسأو يناعمب ينارعشلا ىنع انه نمو .«ناهرب ةقدصلا»

 .لوقي امك دارملا ىلإ يدؤت اهنأل «ىرخألا ةيعرشلا عورفلا

 ةالصلاب ىلاعت هلل ةدبعتم اهلك تانئاكلاو «هلك دوجولا نأ :ينارعشلا ررقي :ًايناث
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 نإ :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسيو .ىرخاألا مالسإلا عئارش رئاسو «موصلاو ةاكزلاو

 نوكأ ىي س ملَسْمأ ءو: یلاعت هلوقبو .[۱۹ :نارمع لآ] 4 ةكنولآ را دنع کیلا
 ٠١[. :دعرلا] (ضرألاَر

 «هلل نيملسم ضرألاو تاومسلا يف نم ناكو «مالسإلا وه هللا دنع نيدلا ناك اذإف

 ىلإ جاتحي هققحت ليلد نکلو ‹ حيحص قطنم اذه .مالسإلا مثارشب ةدبعتم اهلك تانئاكلا نإف

 ضال ِتوَمَسلأ يف ن حْ هيو :لوقي ىلاعت هللاو «حيبستلاو دوجسلا اهيف ةالصلاف ةنطف
 :ءارسإلا] مهس نوقف ال ل ورع حص لإ یس نِ نر :لوقیو .[۸۳ :نارمع لآ]

 ىلع سوملم يدام ليلد كانه سيلو «ىلاعت هللا رابخأ ىلع ءانب يلصي هلك نوکلاف . ٤

 .هناحبس هللا مكح امك نحن اههقفت ال ًالمعو ًالوق ةالصلا نأل ثل ناوكألا ةالص

 يف ةحضاو نوكت نأ دب الف ريغلا كلم ىلإ كلملا نع هقفنم جارخإ اهنألف ةاكزلا امأ

 كيلإ ءايشألا برقأ يه يتلا ضرألا ىلإ ترظن اذإو» :اهنايب يف ينارعشلا لوقيو «تانئاكلا

 مهيلع لخبت ال اهتاكرب عيمج اهرهظ ىلع نيذلا مهو ءاهيلإ قلخلا برقأ يطعت اهتدجو
 كلذكو ءهلصأب ًاهبشت هدنع ام يطعي تابنلا كلذكو ءاهلك ماعلا لوصف يف اهدنع ءيشب

 رمقلاو سمشلاو كالفألاو تاومسلاو رحبلا كلذكو «ناويحلا كلذكو «راجشألا عيمج

 .«شنا ةعاط نم هدنع امو هتوق نم ًائيش رخدي ال «ضعب عم هضعب نواعتم لکلاو «موجنلاو

 اهلمش دق «تادوجوملا عيمج يف ماع موصلا نأ ملعا» :ينارعشلا لوقي موصلا يفو

 اهفئاظو نع جورخلا نع اهدييقتو تادوجوملا عيمج كاسمإ : هيناعم نم موصلاف ءًاعيمج
 يف كسمأ دق ليقلاف .هب ترمأو هب تدّيق ام تمزل دق اهلك تادوجوملاو ءاهب تديق يتلا

 هكاسماو «هسفن هطبض :ملاعلا موصف .. .هناكم نم دعصي ال فيفخلاو «لقتني ال هناكم

 هقرتسي نا نع ضابقنالاو ءًاهركو ًاعوط رمألا مكحل ًاعوضخ «هئراب ىلإ هزایحناب «هتاذ
 مهنإف نيلقثلا الإ ًالاقمو ًالاحو ًانوكو ًاعرش تادوجوملا يف ملع اذهو «ىلاعت هللا ريغ ءيش

 بابسأ نع اوعطقنا نيذلا مه ناضمر يف رانلا نم ءاقتعلاف اذهلو ءًانوك ال ًاعرش اوفلاخ

 .(سفنلل ىوهلا قاقرتسا

 ماظنل فلاخم موصلاو ةاكزلاو ةالصلا كرات نا ىلإ» :كلذ نم ينارعشلا صلخيو

 لاتقو ءًادمع ةالصلا كرات لتقب رمألا درو اذهلو «ةرطفلا نوناقو ةمكحلل قراخ «نوكلا

 نم ريقفلا ةيامحب ريخلا يفو سفئلا يف ةديقعلا ظفح ماوق امهنأل ءةاكزلل ةعناملا ةعامجلا

 . شيعلا ليبس يف فارحنالا

 لصي «قيمعلاو يعاولا عيرفتلا اذه ىلع هيلإ قبسي ملو ينارعشلا هب لقتسا مهف اذه

۱۸ 



 هقف ىلإ لوصولل ةليسو ةيملاعلا نأو «هتيملاعو مالسإلا ةينوك ىلع ةمساحلا لئالدلا ىلإ انب

 اذهلو ءةيناسنإلا ةوخألا ماظن ىلإ ةليسو ةيناميإلا ةوخألا نأ امك ءمالسإالل ينوكلا ماظنلا

 يف ةايح يذ لكو عرزلاو تارشحلاو ريطلاو ناويحلل ةمحرلاو قلخلا نسحب ةنسلا تدرو

 نم ءادتبا ءهلك نوكلا عمو اهلك تانئاكلا عم .ملسملا ماجسنا بوجو ىلإ ةراشإ تانئاكلا

 راكفألا نم ًاريثك ءىراقلا ىريسو .. .موصلاو ةاكزلاو ةالصلا يف هبر دارم عم هقفاوت

 اهعنم ةلصو «حورلاو ندبلا ةراهطب ةاكزلا ةلص نم حضاو وه امك «ينارعشلا دنع ةركتبملا
 بيجعلا رصتخملا اذه يف ثوثبم وه ام رخآ ىلإ . . .اهعنام ىلع ةرّرقملا ةيوقعلا عونب

 .مالسإلا ةعيرشل ةيلومشلاو ةيلاعلا يناعملاب رخازلا

# # # 



 ويقح لإ € ونم

 .ءىراقلا اهاري يتلا ةروصلا ىلع هانقسنو باتكلا انخست ١

 .ثحبلا رصانعل ًانايبو ءءىراقلل ًاليهست ةيبناجلا نيوانعلا انعضو - ۲

 .ديدجلا لقعلل مئالمو «هاوتحم عم قباطتم مسا ىلإ همسا انریغ ۔ ٣

 ٤ - ميركلا نآرقلا تايآو ثيداحألا انجّرخ .

 . حاضيا ديزم ىلإ جاتحت يتلا راكفألاو عيضاوملا ضعب ىلع انقلع  ه

 خيرات يف ينارعشلا ةميق نايب ىلإ اهنم انقدهو ‹باتكلل ةمدقملا ةساردلا انبتك 1

 يذلا ملسملا ناسنإلا ءانېب هتیانعو «هانعم عیسوتو ءمالسإلا م هلعافت یدمو ‹ينيدلا ركفلا

 . ليصأ يمالسإ عمتجم ءانب يف ةيوازلا رجح وه

 هيلع ناك ام ىلإ ةدوعلا ىلإ هيف جوحأ مه نامز يف سانلا هب عفني نأ هللا لأسنو اذه

 هانب ام ناسنإلا نم مدهت يتلا ةرثرثلا نع دعبلا ىلإ جوحأو ءلوألا فلسلاو ةباحصلا

 ماودب ًامئاد ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع هللا ىلصو .مالسإلا

 . هللا كلم

 اطع دمحأ رداقلا دبع



pC 

 وج

 لار هلام

 هلآو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو

 باهولا دبع خيشلا ىلاعت هلا ىلإ انتودقو انالوم «ىلاعت هللاب فراعلا مامإلا خيشلا لاق

 : نيملسملا عيمج نعو «هيدلاو نعو هنع هللا افع ‹«يراصنألا ينارعشلا يلع نب

 مهلا یلعو ‹«نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو e بر هلل دمحلا

 . . نيعمجأ م ييحصو

 ءةدارإلا هنم تحص قحلا قيرطل ديرم لك اهتاعارم ىلإ جاتحي بادآو رارسأ هذهف

 الإ هلإ الآ ةداهش :يه يتلا - ةسمخلا ينعأ - نيدلا ناكرأ رارسأ ركذ ىلع ةروصقم اهتلعج

 «تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو ءهلا لوسر ًادمحم نأو «هلا

 .امهدحأب الإ حصت ال «ةالصلا نم ءزجلاك اهنأل لسغلاو ءوضولا بادآ تركذ امنإو

 هلعف اذإ مسق :نامسق ناميإلا نأل :يآ “*ناميإلا رطش ءوضولا» :ثيدحلا يفو
 مسقلاف .بارتقالاب هل نذأ هلعف اذإ مسقو «لجو زع هللا ةرضح نم برقلل لهؤي دبعلا

 اعم بلقلاو مسجلل ةراهطلا وه يناثلا مسقلاو ‹« طف مسجلا ةراهط وه لرألا

 ىلع نوكي نأ : تافصلا يف هللا نم برقلا ةرضح ىلإ لخادلا بتارم مهأ نا مث

 زع هللا نم برقلا ةرضح لهأ مهنأل «ءايبنألا قالخأ مث ء.لسرلا نم مزعلا يلوأ قالخا

 مصلا باودلا ةريظح ىلإ دورطم تنأف الإو ءرشبأف مهقالخأب يخآ اي تقلخت نإف .لجو

 .فطللا ىلاعت هللا لأسن ‹«نولقعي ال نيذلا مكبلا

 يف ةدراولا دئاوزلا نم اهريغ نود مالسإلا ناكرأ ىلع رارسألاو بادآلا انرصق امنإو

 ديرملا مكحأ اذإف «ماكحألا رئاس هيلع ىنبت يذلا ساسألا يه ةسمخلا هذه نأل «ةعيرشلا

 وهف اھبادآ مکحی مل ناو ۰ "اهعباوتو ةعيرشلا عورف ىلإ اهنم ىقرت ءاهرارسآ یعارو ءاهبادآ

 .يرعشألا كلام يبآ نع يتاسنلاو ملسم هجرخأ )()

 .ةركفلا نم ديزملل ةسارالا رظنا (۲)

 ۲١



 كولس يعدي نمم مهوحنو دابعلا نم دهاشم وه امك «ةعاسلا مايق ىلإ هللا دبع ولو «فقاو
 .ساسأ ريغ ىلع نیفراعلا قیرط

 ولو .هتدابع لاح يف ءاهتظحالم ةمزالمو «بادآلا هذه ةعلاطم ديرم لك ىلع بجيف

 «هبلق يف اهرضحتسي هنوكل ءلمعلا ىلع هل نوعأ كلذ ناك هبلق رهظ نع اهتارابع ظفح

 ال باتك يف هدنع تناك اذإ ام فالخب ءاهب لمعلا ىلع ةرابعلا مهف هلدي المع رشاب املكف

 اهيف سانلا هلأ امب ءافتكا ءةرهاظلا بادآلا الإ .بادآلا نم ءيش ىلإ اهنم هبتني الف «هأرقي

 فنص نم سانلا نم ليلقف «ةنطابلا بادآلا فالخب «سانلا رهظأ نيب ةرشتنملا بتكلا نم

 .نيملاعلا ةزعو ءاهب نيفراعلا ةزعل ءاهيف

 ةلمج يف نيبملا حتفلا» اهتيمسو .كلذ ملعاف «ةلاسرلا هذهل انيفلأت ببس ناك اذهف

 هلل دمحلاو «بيجم عيمس هنا ءاهيف رظانلاو ءاهعماسو اهفلؤم اهب هللا عفن .«نيدلا رارسأ نم

 .نيملاعلا بر

 يف ةي هللا لوسر اهركذ امكو «يه امك ةبترم مالسإلا ناكرأ ركذ يف عرشنلو
 : لوقنف ثيدحلا

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ ةداهش رارسأ

 اهلاق نم الإ هيلإ دحأ لخدي ال «مالسإلا حاتفم يه ةداهشلا هذه نا يخأ اي ملعا

 لفسألا كردلا يف نيقفانملا عم وهف. ءاهب ًاقدصم هبلق نكي مل نإف «هبلق اهب ًاقدصم «هناسلب

 .هحاضيإ يتأيس امك رانلا نم

 :اهلولدمو هسفنل هللا ةداهش
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 دلا ره الإ لإ ل انقلاب ابا ریل اأو ةگیتملو ره الإ لإ ل مئا هلا ھت

e هدابعو «هسفنب هسقت دحوملا هنأب ىلاعت انربخأف [1۸ :نارمع لآ] 6ريَعلأ 

 .ناعذإلاو فارتعالا ليبس ىلع هفنل هتداهش

 ىلاعت هتداهش نأل ءناميإلا اولوأو :لقي ملو (ملعلا اولوأر :ىلاعت هللا لاق امنإو

 . ةبسانم لك يف ةلهجلاو ءايعدألاب ديدنتلا نع ينارعشلا لفغي ال (1)

۲۲ 



 نكي مل اذإ دهاشلا ناك اذهلو «ًاناميإ نوكتف «"ربخو رمأ نع يه ام ةينادحولاب هسفنل

 .هنداهش حصت مل هل دهش امہ ًاملاع

 يضتقي فرح وهو «واولاب هسقن ىلع ملعلا يلوأو ةكئالملا فطع ىلاعت هللا نا مث

 ءىلاعت هتداهشل حاتتفالا نأ اردجو نيح ءًاعطق ةداهشلا يف الإ انه كارتش ذا الو «كارتشالا

 . مهفاف لجو زع هتداهشل ةياكحلاك مهتداهش تناكف

 :ناميإلا يلوأ ةداهشو ملعلا يلوآ ةداهش

 نم وه دارملا نأ :انملعيل ناميإلا ىلإ ال ملعلا ىلإ مهفاضأ امنإ ىلاعت هللا نإ مث

 ىلاعت هللا نأك .ربخلا قيرط نم ال يرورضلاو يرظنلا ملعلا قيرط نم ديحوتلا هل لصح

 يذلا يهلإلا يلجتلا نم مهل لصاحلا يرورضلا ملعلاب يديحوتب ةكئالملا تدهشو :لوقي
 تدهش امك ديحوتلاب يل تدهشف «ةلدألا يف حيحصلا رظنلا ماقم مهل ماقو «ملعلا مهدافأ

 : لب هلوق كلذ ديؤيو "يدابع يف هتلعج يذلا يلقعلا رظنلاب ملعلا ولوأ دهشو «يسفنل
 . "ةنجلا لخد هللا الإ هلإ الآ ملعي وهو تام نم»

 ءاملع نودحوم دابع ىلاعت هلل ناك دقو ءربخلا ىلع فوقوم ناميإلا نأل كلذو

 ني ورمع نب ديزو «“ةدعاس نب سق : مهنمو «تارتفلا نمز يف كلذو «هدحو هللا دوجوب

 عرش الو لوسر مهنمز يف نكي مل ذإ «نينمؤم ريغ مهنا عم ءهللا ءادهش مهف «لیفن
 ناميإلا ذإ ء[١٠ :ءارسإلا] اوسر كَم ىح يَرس اک امو :یلاعت لاق دقو «هب ءاضتسی

 « لسرلا مهيتأي نيح دابعلا يف لاحلا وه امك اهب قطنلاب هرمايو ةينادحولاب هريغ هربخي مل : ينعي (1)
 . هسقن نم هسقنب هسقنل دهش امنإو

 ةرابع تسيلو «هتافص رئاسو هتينادحوبو هسفنب هملع نع ةرابع هسفنل ىلاعت هللا ةداهش نأ اذه ىنعم (۲)

 انه ىلاعت هللا ىلع فوطعملا نوكي نأ زجعملا ينآرقلا بولسألا ىضتقاف . قبس امك هسفنب هناميإ نع

 ىلع ناميإلا لهآ فطع ولو .سانلا نم يرظنلا ملعلا لهأو «ةكئالملا نم يرورضلا ملعلا لهأ مه
 ملعلا ةهج نم الإ هفنل هتداهش يف هتدابعو هللا نيب كارتشالا مدعل ‹ىنعملا لتخال ةلالجلا ظفل

 هظفلو رتاوتملا نم هودع دقو «ةباحصلا نم ريبك عمج نع دمحأو دواد وبأو يئاسنلاو ملم هجرخأ (۳)
 نم لزن امب خوسنم ثيدحلا اذهو .ةركب يبأ نع دواد وبآو يذمرتلا اهاور (ملعي) ةياورو .(دهشي)

 .هتبوت ىلع تامو ًابثات اهب دھش نم هانعمو خوم ريغ :ليقو .يهنلاو رمألا

 .هبطخ يف هللا دوجو ىلا ريشي ناك يلهاج بيطخ ةدعاس نب سق )٤(

 .مالسإلا لبق تامرحملا لكأي ملو ليلخلا نيد نم يقب ام ىلع هللا دبعي ناک لیفن نب ورمع نب ديز )6(
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 مث نأ رظانلا ملعي ىتح هللا دنع نم هنأ تبثي ال لوسرلاو «لوسرلا ءيجم دعب الإ حصي ال

 رمآ نع هللا الإ هلإ ال لق» :متاح نب يدعل ةي هللا لوسر لوقل «دحاو هلإ هنأو ءاهلإ

 ءاهب ًاملاع ناك دقو اهلرقي نأ هيلع بجوأ ةَ هللا لوسر نإف ءًانمؤم ذئنيح یمسیف . “ها

 . ليلدلا ثيح نم ىلاعت هللا ديحوتب ملعلا ةبترم هذهف ءاهب ظفلتلاب هسفن يف ًاربخمو

 ءادعسلا نم وهو «بير الو كش الب ةنجلا لخد هللا الإ هلإ الأ ملعي وهو تام نمف

 ‹«نمؤمب سيل هنأل ًاعبات هثعبي الف هدحو ةمأ ىلاعت هللا هثعبيف «تارتفلا لهأ نم ناك نإو
 نم ملع ام ةطساوب ىلاعت هللاب ملاع وه لب «هللا دنع نم لوسرب سيل هنأل ًاعوبتم الو

 ىلاعت هلل دحوم ديلخت لبقت ال اهتاذب رانلاو ءاهملع هجو يأب ملاعلا يف ةثداحلا نئاوكلا

 .ًادبأ

 لخد هللا لوسر ًادمحم نأ ملعي وهو تام نم :مدقتملا ثيدحلا يف لقي مل امنإو

 اهنأ عم «ةلاسرلاب ةي دمحم انديسل ةداهشلا ديحوتلاب ىلاعت هلل ةداهشلا نمضتل ءةنجلا

 .رخأ ثيداحأ يف تءاج

 لوسر لوقل اهلاق اذإ الإ ًانمؤم نوكي ال هللا الإ هلإ الب :لئاقلا نأ :كلذ حاضيإو

 ةملكلا هذه تنمضت املف «هتلاسر تابثإ نيع وهف كلذل اهلاق اذإف «هريرقت رم امك ةي هللا

 يف ًاضيأ اهركذي مل كلذكو «هللا لوسر ًادمحم نأ ملعيو :لقي مل ةلاسرلاب ةداهشلا ةصاخلا

 - يرمأ نع ينعي - اهولاق اذإف هلا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ثيدح

 لوسر ًادمحم رکذی ملف "هلا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع
 . هللا

 سانلا يف نأل ءاوملعي :لقي ملو اولوقي» :ثيدحلا اذه يف ةي هللا لوسر لاقو

 كلذ ناكف .ملعلا نم مهدنع امب فتكي ملو «مهريغك كلذ اولوقي نأ مهرمأف «هلاب ءاملعلا

 كفس نم مصاعلا هنأو «بجاو مهيلع نيتداهشلاب ظفلتلا نأ :ىلاعت للاب ءاملعلل ًامالعإ
 رمأ كلذلق ءلعفلل ال ملعلل رئارسلا ىلبت موي مكحلاو ءملعلل ال لوقلل انه مكحلاف ءءامدلا

 :ثيدحلا يف لاق كلذو «نمؤم الو ملاعب سيل يذلا قفانملاو «نمؤملاو ملاعلا انه اهب

 يف امآأو .هنم ذخؤي ملف قح هيلع بترت نمو قفانملا لجأ نم ينعي هللا ىلع مهباسحو»
 يف الو ايندلا يف ال ءاهطقسي ال هللا الإ هلإ ال لوق نإف «ةعوضوملا دودحلا لجأ نمف ايندلا

 . هيلع قم (۲)

£ 



 ملع ىلع علطت ال : يأ «هانل ملع ال» : هللا مهعمجي موي لسرلا لوقي كلذلو ةرخآلا

 ٠١۹[. :ةدئاملا] ويملأ ملل تأ كنإ «بولقلا

 ًاقدصم «هلا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ دهش نمل نيرادلا يف ةداعسلا نأ ملعاف

 نم اهلوقي قفانملا نأل دحاجلاو قفانملل نيرادلا يف ءاقشلا نآو ءهناسل اهب ًاقطان «هبلق اهب

 ةي هللا لوسر لوقل اهلوقي ال دحاجلاو ءًاديلقت اهلوقي امنإ ءداقتعا الو هبلقب ناميا ريغ

 . ملعأ یلاعت هللاو ‹يلقعلا هلیلد نم ال ءهباتک نم هللا لوسر هنأب هملع عم ‹هرمأو

 : للاب ءاملعلا ماسقأ

 ىلإ هللاب ءاملعلا مهو عراشلا لوق ريغل اهولاق نأب هللا الإ هلإ الب نينمؤملا ريغ مسقنيو

 هتطعأف «هريغ نم ًادمتسم هدوجو یآرف «هسفن هل تلجت نأب ءهسفنب اهلوقي نأ :لوألا

 . نيققحملا ضعب هيلإ راشأ يذلا يتاذلا ديحوتلا وهو «هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ هسفن ةيؤر

 هقطتف «هتيدحأو یلاعت هللا ديحوتب ملعلا : هتعن نإف (هقصوو هتعنب اهلوقي نأ : يناثلا

 ۰" يملع دوهش نع يناثلاو «يبلق دوهش نع لوألا نأ :لوألا نيبو هتيب قرفلاو ‹ملع اهب

 .نوکی ال دقو دوهش نع نوکی دق دوجولاو

 . "دوجولا رس قحلا ىأر هنأل ءهبرب هللا الإ هلإ ال :لوقي نآ :ثلافلا

 ناك نأ دعب ىلاعت هللا ىلإ اهلك رومأ يف هدانتسا دهش نأب «هلاحب اهلوقي نأ :سماخلا

 نم هللا دوجوب ملعلا ىلا نولصي ء كلفلاو ءايحألاو ءايميكلاو ةعيبطلا ءاملع نم ريثك يناثلا عرنلا نم )١(

 سق ةبطخ نم رهظي امك نوكلا يف نولمأتملا : تارتفلا نمز ءامدقلا نمو . ةيملعلا مهبراجت لالخ
 . ًاثيدح و ًاميدق تاولخلا لهأو نوضاترملا : لوألا عونلا نمو . ةدعاس نبا

 ‹ ءيش لک قطنآ يذلا : لوقو ( ٥١ : دره) « اهتيصانب ذخآ وه الا ةباد نم ام » ةيآلا ىتعم وه اذه (۲)

 ‹ دهشملا اذهل ديحوتلاب قطنف « راتخملا وهو « لعافلا وه قحلا نأ ملع دقف . ( ۲١ : تلصف)

 عومجم نم لاعفألا ديحوت ) رظنا . قلخلا يف لمأتلاب الا كردي ال مهولاو ركفلا دهاشم نم وهو
 .( ةيرهاظلا طخ - ۱۸١ ةقرو يسلبادلا لئاسر
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 هللا ىلإ عجرف ‹«باوبألا ههجو يف تدسو («هتجاح ءاضق هنم دجي ملف هریغ ىلإ دنتسا

 . هللا الإ هلإ ال : لاقف ًارارطضا

 اهلاق نم مهيف امب مهنأل ؛«نامیاب مهنم دحأ فصتی ال هنآ عم «ءادعس مهلک ءالؤهو

 ال اهنإف كلذب هيلع مكحو ءاهلوقي نأ عراشلا هيلع بجوأ نم فالخب «عراشلا رمأ نع

 . العتم وأ ًاملعم اهلوقي امبرو «كلذب الإ ةبرق نوكث

 «هيفنيف تباث ىلع دري نأ دب ال يفنلاو «تابثإو يفن هللا الإ هلإ ال ةملك نأ ملعا مث

 امك تابثإ يفنلا ىلع يفنلا دورو نأل «هتبثأ - يفنلا وهو - تباثب سيل ام ىلع درو نإف

 .دوجو دوجولا مدع یقنف «اولاق

 ريغل تبثي ام هنأل «ةقيقحلا يف تابثإ الو يفن ال هنأ :خايشألا هب لاق يذلا قتيقحتلاو

 ًالاخما كلذ ديعلا لوقي امنإو ءاهتبشيف ةيهولألا هنع بيغت الو «يفانلا اهيفتيف ةيهولآ ىلاعت هللا

 . ىلاعت هللا رمأل

 اهنا» :اهيف ليق تاقولخملا نم نايعأ ىلع دراو وهو «حيحص يفنلا : مهضعب لاقو

 بجعت نم بجعت اذهلو ءوه اهدقتعي مل نإو يفانلا اهيفنيف ءاهيلإ ةيهولألا تيسنو ءةهلآ
 ةتباثلا ةبسنلا هذه ىلع يفتلا دروف .دحاولا ةلإلا ىلإ ةَ لوسرلا مهاعد امل نيكرشملا نم

 .ةيهولألا سفن ىلع ال ءةهلآلا كلتل مهدنع

 :ديحوتلا بتارم
 ءلاعفألا ديحوت :بتارم ثالث ىلإ مسقني هسفن يف ديحوتلا نأ يخأ اي ملعا مث

 .تاذلا ديحوتو «تافصلا ديحوتو

 ءهللا ىلإ اهلك تالوقعملاو لاعفألا ةفاضإ : يهو «لاعفألا ديحوت :ىلوألا ةبترملاف

 نايعألا ميمج قلاخو «هلاعفأو شرعلاو ءهلاعفأو ليفلاو ءاهلاعفأو ةرذلا قلاخ هنآو

 انو ۹٦1[ : تافاصلا] ولسن ابر فل لاو اهفالتخاو اهترثك ىلع اهلاعفأو ةدوجوملا

 .[۷۸ :ءاسنلا] . را دنع س لک فو [۱۷ :لافنألا] ر هلا کیلو تمر ذل کمر
 . ةنسلا بتك يف طوسیم وه امک

 1 ًافيأ ةبرق يهف عراشلا رمأب ًاملعتم رأ ًاملعم اهلاق نإ )0
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 نمو «بولقلا ملع نم هنأل ‹ةرابعلا هنيبت املق كلذو «تافصلا ديحوت : ةيناثلا ةبترملا

 ءةفرعملا ماقم نم ًائيش مشي مل وهف فحصلاو بتكلا يف ةافوتسم هملع ةقيقح نأ نظ
 كيلع ءانث يصحأ ال» :لاقو هنع زجعلا رهظأ دق نيلسرملا ديسو ىفوتسم كلذ نوكي فيكف

 .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ

 نم ىنعم لك نم دوجولا يف مهل دجوأ نأب هدابع ىلع نتما ىلاعت هللا نآ الولو
 تافص ىنعم ًادبأ اومهف امل اهب قلختلاب مهرمأو ءاهيلع مهقلخ ةريثك تافص هتافصو هئامسأ

 عمسلا هللا دجوأف «ةنسلألا هلانت ال «ميظع رمأ هللا رمأ نأل «ىلاعتو هناحبس قلاخلا حلا

 ةدايسلاو ءاخسلاو دوجلاو ةمحرلاو ةفأرلاو مالكلاو ةدارإلاو ةردقلاو ةايحلاو ملعلاو رصبلاو

 ملع هناحبس دجوأو «تافصلا نم كلذ ريغو ةراهطلاو ناسحإلاو وفعلاو ةوقلاو كلملاو
 قذي مل نمف .ىلاعت هللا فرع امل كلذ الولو «هيلع اهب لدتسي ناعم تافصلا هذه يناعم

 .بولطملا ديحوتلا ىلاعت هللا دحو امف ديحوتلا اذه هسفن نم

 «هدوجو ليلق ديحوتلا يف ماقملا اذه نأ يخأ اي ملعاو «تاذلا ديحوت : ةثلاثلا ةبترملا

 ديحوت ىلإ لاعفألا ديحوت نم ىقرت نم نأ الإ «نيفراعلا رابك نم دارفأ دنع الإ دجوي ال
 قيرطلا اذه ريغ نم هبلط فلكت نمو . هللا ءاش نإ هب ملعلا يف عوقولا هل ىجري تافصلا

 يف اوركفتت الو هللا قلخ يف اوركفت» : ةي هلا لوسر لاق كلذلو ءداحلإلاو هيبشتلا يف عقو

 .لاعفألا يف رظنلا ناعمإو «يهلإلا قيفوتلاب ماقملا اذه ىلإ قيرطلا امنإو . "تاد

 يناعم هل ىلجتتف «تافصلا ىلإ لاعفألا هتلصوأ لاعفألا يف رظنلا مكحأ نم نإف

 ءيشل هللا ىلجت ام :ربخلا يقو «تافصلا نع ةرداص لاعفألا نأل ءتاذلاب ةمئاقلا تافصلا

 نم ارض امش متارا لج لع نارمل اه الأ ول  :یلاعت لاقو .«هل عشخ الإ
 لاقو . "ارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :ةي لاقو ١١[. :رشحلا] مَا يح

 اي ريل الأ ةگهكملاو» هسفنب هملع اذهف ره الإ َهلإ آل مَآ هلا ةه :ىلاعت
 لك نم هظحو هطسق كلملا نم ءيش لك يطعي «هلك كلملاب همايق تدهش : يأ . اسفل
 بجح دقو «ماودلا ىلع اهل ةدجومو ءلاعفألاب ةمئاق تافصلا ةدهاشم ماقم اذهف .ءيش

 .لاعفألاب تافصلا بجحو «تافصلاب تاذلا

 كلذ هبحأ الإ بلقل ىلجتي ال كلذك هل عشخ الإ ءيشل یلجتی ال یلاعت هنآ امکو

 نوكي يلجتلاب هيلإ ناسحإلا ردق ىلعف «ًادبأ هبح نم عانتمالا ىلع ردقي ال ءةرورض دبعلا

 يئ س نع ين رخ . طسوألا ىف مقسألا نب ةلثاو نع ىناربطلا هجرخأ (1)
 . ناخيشلا هجرخأ (۲)
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 رداصلا ىنسحلا ءامسألاب فوصوملا ةدهاشم يف قارغتسالا نوكي بحلا ردق ىلعو «بحلا

 .لامجو نسح لک هنع

 :ديحوتلا ىف سانلا تاماقم

 ةصاخلاو «تاماقملا كلت ىندأ يف ةماعلا .تاماقم ةسمخ ىلع ديحوتلا يف سانلاو

 تاماقملا هذه مهفت اذإ دحأ لكو «مهلوبق ردق ىلع كلذ نيب اميف سانلاو ءاهالعأ يف

 . اهتلمج نم وه ثيحو ءاهنم هماقم زيم ةروكذملا

 اولغتشي ملو «ديحوتلا ىلع مهبولقب اودقع نيذلا :مه لوألا ماقملا باحصأو

 ام ردق ىلع مهفوخو مهبحو «سانلا نم ريفغلا مجلا مهو ءاوعمس امب اوقَدصو «ثحبلاب
 .هدیعوو هدعو نم مهل رکذو «هئامسأ نم اوعمس

 ارقدصو «لوألا ماقملا لهآ عمس ام لثم اوعمس نيذلا : مه يناثلا ماقملا باحصأو

 ىلع تادوجوملاب اولدتساو «تاقولخملا يف رظنلاو ثحبلاب اودازو «هب اوقدص امب
 ًائيش تيأر ام» :لئاقلا لوق لثم مهلثمو .ماقملا اذه نم مالكلا ملع لهأ رثكأو .دجوملا

 .هدجوم ىلع هب لدتساف ءيشلا ىأر هنأل ««هدعب هللا تيأر الإ

 ءداجيإلا ةيؤر ىلإ تادوجوملا ةيؤر نع اوقرت نيذلا : مه ثلاثلا ماقملا باحصأو

 ءلجو زع يرابلا اهقلخ امل اهلك ءايشألا نإف ءعنصلا ةدهاشم ىلإ عونصملا ةدهاشم نمو

 «ماودلا ىلع داجيإلا ىلإ ةرقتفم يهف ءاهسفنأب ماقم اهل نكي مل «تادوجوملا روص تلمكو

 رم يهو هداج اب لابا یربو هه «تشالتل نيع ةفرط اهنع داجيإلاب دادمألا ىلخت ولو
 .[۸۸ :لمنلا] 4لآ نص باَحَسلا رم

 «تاماقملا نم هقوف امي فيكف ءلزعمب هنع مهو داجيألا مهف يعدي سانلا رثكأو

 تيأر الإ ًائيش تيأر ام» :لئاقلا لوق لثم ماقملا اذه لهأ لثمو ءةبقارملا لهأ مه ءالؤهو
 دوجولا يف كرحتي ال هنأل ٤[ :ديدحلا] مك اب بأ داجيإلاب € ركع وهو .«هعم هلا

 .هکرحم وهو الا ءيش

 اوأرف «مهتدهاشم تبرقو «مهتبقارم تادادزا نيذلا : مه عبارلا ماقملا باحصأو

 .«هلبق هللا تيأر الإ ًاتيش تيأر ام» :لئاقلا لوق لثم مهلثمو .اهيلإ هب اورظنو «هللاب ءايشألا

 هسفن ةصاخلل تبثأو . قلاخلا هب اوتبثأف قولخملا ةماعلل هللا تبثأ : نيفراعلا ضعب لاق مهيفو

 اوآرف «دحاولا هب ماق ًادحاو ًالعف هلك كلملا اودهاش «عمجلا لهآ مهو . قولخملا هب اوتبثاف
 . هللاب اهلك تاثداحلا
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 ءلاعفألا عم مهف مهلاوحأ تفلتخا ناو - ةعبرألا تاماقملا لهأ ينعأ - مهلك ءالؤهو

 .ءاضقلا نم هل مسق ام ردق ىلع مهنم دحاو لك اهدهاشي

 ديحوتلا ماقم يف مهو «هلك لعفلا نع نوبئاغلا» :مهف سماخلا ماقملا لهأ امو

 ىلإ قيرطلاو «بوبحملا ركذ يف قارغتسالاو «ةبحملا دعب الإ كلذ نوكي الو «يقيقحلا
 «يزاللا لابقإلاو «مئادلا ركذلاب اهؤالجو «ةيويندلا تابوبحملا نم بولقلا ةيفصت :كلذ

 ره اذهو «بحلا ردق ىلع بوبحملا ىلجتي كلذ دنعف ء ةيفاصلا ةولجملا ةآرملاك دوعت ىتح

 دبعلا داهشإب [1۸ :نارمع لآ] وه الإ َهَلإ ل مَن هلا دهس هسفنب هسفن برلا ديحوت ملع
 .كلذ

¥ ¥ # 

 + ٤ ت

 هرارسأو ءوضولا بادا

 اهنأل ىرغص تيمس امنإو «ثدحلا نع ىرخصلا ةراهطلا وه ءوضولا نأ يخأ اي ملعا

 .هلضف دئاوع ىلع هللا نم انيلع فيقخت كلذو ءةيحان لك نم هفارطأو دسجلا حراوج يف

 نس انه نمف «قاطي ال امب فيلكتلاك ناكل ثدحأ املك هندب عيمج لسغب دبعلا فلك ولف

 هلل دمحلاف .تاوهشلاو تافلاخملا نم ندبلا تومي ال ىتح ءةعمج موي لكل لسخلا عراشلا

 . نيملاعلا بر

 :هلك دسحلل ةراهط ءوضولا

 هتلمجل ًاريهطت ةيحان لك نم حراوجلا ءاضعأ ريهطت يف نأ :يهو < ةقيقد انهه نأ ريغ

 . ةطيحملا ةرئادلاك ناك هسأرو هيلجرو هيديب دبعلا تردق اذإ كنأل .هنع جراخلا ثدحلا نم

 نطب طسو يف ًاطباض تيقلأ ولف .اهعيمجل ريهطت ةيحان لك نم ةرئادلا جراخ ريهطت يفو
 هذه نمو .انركذ امك ةرئاد هتدجو طباضلا تردأو هقنعو هيلجرو هيدي دمي نأ دعب ناسنإلا

 جارخإ اهريهطت يفو «هلك دسجلا ىلإ تافلاخملاو بونذلا لخدت دسجلاب ةطيحملا حراوجلا

 برقلل دبعلا لهؤي مسق ءنامسق ناميإلا نأو «ناميإلا رطش هنوك ىنعم قبس اميف انب دقو

 وه هلخدي يذلاو ءءوضولا وه هبرقي يذلاف .لوخدلل هلهؤي مسقو «ىلاعت هللا ةرضح نم

 . مهفاف ةنطابلا بادآلا رئاس

 نم ةنطابلا هبادآ ةاعارمو ءمالسإلا ماقم :حراوجلا لسغ وه يذلا ءوضولا ىمسيو
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  ملسملا ًأضوت اذإ» : ي هلوق هيلع لدي امك .ناميإلا ماقم :هنع هللا ىهن ام لاوزو «ةبوتلا

 عم وأ - ءاملا عم هنيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ ههجو لسغف - نمؤملا :لاق وأ
 رخآ عم وأ - ءاملا عم هادي اهتشطب ةثيطخ لك هيدي نم جرخ هيدي لسغ اذإو - ءاملا رطق رخآ

 اذإف - ءاملا رطق رخآ عم وأ - ءاملا عم هينذأ نم هاياطخ تجرخ هينذآ حسم اذإو - ءاملا رطق

 جرخي ىتح - ءاملا رطق رخآ عم وأ - ءاملا عم هالجر اهتشم ةئيطخ لك تجرخ هيلجر لسغ

 . «بونذلا نم ًايقن

 هركذ يغبني ال امع اهظفح رسعي يتلا ءاضعألا نم ناك نإو جرفلا ةَ ركذي مل امنإو

 اهنم تطقس اهنأل سأرلا حسم ةياورلا هذه يف ركذي ملو .كلذك هسايقف الإو ي هنم ءايح

 نا» : لاق اَ هللا لوسر نأ (دینس) مامإلا دنسم يف درو دقو .هریغو ملسم حیحص يف امك

 هل نكي مل نإف - هلمع وأ - هانج ًابنذ ةرعش لكب هل هللا رفغ ءوضولا يف هسأر حسم اذإ دبعلا

 . ةجرد ةرعش لكب هللا هعفر بنذ

 ةرجشلا نم مدآ لكأو ءوضولا

 «دآ انوبأ اهنم لكأ يتلا ةرجشلا لكآ نم ءوضولا لصأ نأ :رابخألا يف درو دقو

 رمألا يقبف «لكألا ةوهش نم دلوت امو لكألا هببس امنإ ءوضولا بجوي يذلا ثدحلا لصأو

 يف دلوت ام لك نم ةراهطلاو ءءوضولا هيلع بجو ناسنإلا ثدحأ ىتمف «هلصأ ىلع

 .ةرخآلا يف باسحلا بجوت يتلا تايهنملا نم حراوجلا

 ضقاون نم ءيش عوقو مهنم حصي ال «هللا ءاش نمو ةكئالملا نم لكأي مل نم لمأتو
 الو حير الو طئاغ الو لوب هنم جرخي ال لكأي مل نم نإف «ةعيرشلا ةمئأ اهركذ يتلا ءوضولا

 الو «رقحي الو ‹«يصعي الو «ءاسنلا يهتشي الو «نجي الو «هيلع ىمغي الو «ماتي الو مد

 ةباحصلا بهاذم يف روهشم وه امم كلذ ريغ الو «ةهقهق كحضي الو «مذجي الو صربي
 . “ لماتف «مهدعب نمو

 ىلإ يناحورلا لقعلاب رظني نأ :ًاضوتي نأ دارأ اذإ قحلل ديرملا ملسملا ىلع بجيف

 فوقولا دصقب رهطتيف «فقي نأ ديري نم يدي نيب :ًأضوت املك ركذتيو «ىلاعت هللا فاصوأ

 . ةمامأ يبآ نع ملسم هجرخأ (1)

 ةمامأ يبآ نع يتاربطلا اهجرخآ سأرلا حسم ةيارر نكلو . نمحرلا دبع نب دينس دنسم ىلع رثعن مل (۲)

 ISI . ظفللا يف ريسي فالتخا عم

 باتك نم هردصم ىلا رشي ملو غابدلا زيزعلا دبع هخيش نع ىنعملا اذه كرابملا نب دمحم لقن (۳)

 . هفت ينارعشلل الو اذه ينارعشلا
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 ناك يذلا ثدحلل نابجوملا برشلاو لكألا نع يقنلا رهاطلا فاصوأب فصتيو «هيدي نيب

 .ًارهاط ًايقن یلاعت هللا يدي نيب فوقولل حلصيل «ءوضولا بوجو يف ًاببس

 الإو «هیجانيو هبطاخي نم لکاشیل .يلصملل برشلاو لكألا نع عراشلا ىهن انه نمو

 ىلع أضوت نم «معن «يناعملا هذه عاري ملو ءةلفغ ىلع أضوت اذإ لوخدلا يف هل نذؤي مل

 ملو ءةفرعملاو ملعلا تاجرد يف هب يقتري ال هنكلو ؛ حيحص هءوضوف يناعملا هذه نع ةلفغ

 .ةصاخلا هب فلكي امب ةماعلا هللا فلكي

 ماعطلا نایرس عضاوم ريهطت

 ام لك ريهطت بجوف «سيلبإ ةسوسوب ناك امنإ ةرجشلا لكأ ببس نأ يخآ اي ملعا مث
 همالكو هللا ركذو «سجنلا هئاوغأ نم دلوت رذق هنإف «سيلبإ اهببس ناك يتلا ةلكألا هيف ترس

 ندبو ءرهاط عضوم يف الإ نوكي ال هيدي نیب فوقولاو «رهاط بيط هلیلهتو هحیبستو

 . رهاط بوثو

 ءلكألا نع تأشن يتلا ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل وه امنإ ملا يف كاوسلا كلذكو

 رمألا درو امنإ ءاهريغو ناتخلاو ءرفاظألا ميلقتو ؟"دادحتسالا كلذكو هللا ركذل فظنتيل

 .اهميظنتو اهريهطت بج وف اک «ناطشلل دعاقمو ءرذقلل الحم اهنوکل

 :ءاملاب ةراهطلاو ناميإلا
 يناعملا هذه يخأ اي تمهف اذإق «ةيونعملاو ةيسحلا ةراهطلا ىلع ينبم هلك نيدلاو

 لوآ رم امك ناميإلا رطش ءوضولا نوكي فيك كل حضتا ءاهب تلمعو «ةنطابلاو ةرهاظلا

 نم ترهطت اذإ الإ ةيقيقح نوكت ال ةراهطلا نإف ءىلاعت هللا ةرضح لوخدل تحلصو «بابلا

 مهنإف «تاومسلا دابع ةكئالملاب ًاهبشتم نوكت ىتح ءًانطابو ًارهاظ خاسوألاو ثادحاألا

 نم طق نوحربي ال «ءًادمرس ًامئاد ةراهطلا كلتب مهبرل نودباع ءتافلاخملا رئاس نع نوهزنم

 .ناسحإلا ماقم

 يتلا ةيناحورلا نم ءاملا يف امل تاعئاملا رلاس نود ءاملاب ةراهطلا عراشلا لعج امنإو

 انرمأف ءءاملا ىلإ ءايشألا برقأ هنأل ةبترملا يف هيلي بارتلا ناك امنإو «ءيش لك ةايح اهب

 )١( ةناعلا قلح : وه دادحتسالا .

 ) )۲ةديبع يبأ نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ .

۳١ 



 نم ناك ام مث ءلمرلا ةبترلا يف هيليو .هلامعتسا رذعت وأ «ءاملا دقف دنع هيلإ لاقتنالاب

 مميتملل سيلف «لامعتسالا يف ًامدقم ناك ةيناحورلا يف ىوقأ ناك ام لكو .ضرألا تاقبط

 . مهفاف «بارتلا دوجو عم رجحلاب مميتي نأ ءاملا دقف اذإ

 هايملا العأب اهلسغب ًابلاطم اهبحاص ناك ًانايصع حيقأ ءاضعألا تناك املك هنأ ملعاو

 هرتفي ام اهنمو «هفعضي ام اهنمو ء«وضعلا تيمي ام يصاعملا نم مث نأل «ةفاظنو ةيناحور
 ءاشرلا لكأو ءرمخلا برشو «طاوللاو ءانزلا لثم ءرئابكلا هتيمي يذلاف .ةدابعلا نع هلقثيو

 يذلاو .كلذ ريغو ءايندلا ةبحمو «باجعإلاو ءءايرلاو ءربكلاو «قلخلاب نظلا ءوسو
 ءاملا يف لوبلاو ءةزملو ءةزمغو «ةمقل ةقرسو ءلحي ال ام ىلإ رظنلاك ء«رئاغصلا هقعضي

 . عراشلا اهيلع صن يتلا تاهوركملا هرتفي يذلاو .كلذ ريغو «تاقرطلاو دكارلا

 ًادج فعض نإف «عرزلا تبني ثيحب ًافيظن ءاملا نوكي نأ : ةيعرشلا ةراهطلا طباضو

 هب حصت مل ةراذقلاو مدلاو ثرفلا ىلع ةراملا تارارخلا يف امك عرزلا تبني ال ثٹیيحب

 .ًاعامجإ ةراهطلا

 نيبو ءوضولا كلذ نيب هانج ام ملعيف ءءوضو لك يف هسقن ىلع ريصب ناسنإلاو
 وضعلا يصاعم ترخص املك هنآ ملعاف .تاهوركم وأ رئاخص وآ رئابك نم هلبق يذلا ءوضولا

 رمآو «ءاملا فاصوأ يق هيلع ددش وضعلا يصاعم تربك املكو ءاملا فاصوأ يف هنع ففخ

 كلذ لبق يديألا هسمت مل امم كلذ وحنو رابآلاو راهنألا هايمك ءةيناحور اهاوقأ لامعتساب

 ناو ‹لضقأ ناك ةيناحور هايملا ىوقآ يصاعملا فيعض يف لمعتسا نإف .ءىضوتملا
 ًارون نوكي اذه بلق نأل «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذف هايملا ىوقأ حابملا لعاف لمعتسا

 . میحر روفغ هللاو «رون ىلع

¥ ¥ 

 : هللا تافص نع دعب ةبانجلا

 تافص ةرضح نع حنتو دعب :اهسفن يف ةبانجلا نأ - ىلاعت هللا كمحر - يخأ اي ملعا

 .ةيحان ىلإ :يآ .بناج ىلإ رس :لجرلل كلوق نم ةذوخأم .هلالج لج رهاظلا ىلاعت هللا

 لعف هنأل ءهيلإ كلذ بسن نم لوق نع هسفن حبسو «هنع ىلاعت يرابلا هزنت ثدح لعف يهف
۳۲ 



 درفلا وه ىلاعت برلاو ءمونلا يف وأ ةظقيلا يف امهعامتجاب الإ موقي ال نيجوز نينثا نيب
 .هل نيرف ال يذلا درفتملا

 ةبانجلا لعف لقث نع بلقلاو ندبلا فخيل «هريهطتو دسجلا عيمج لسغب دبعلا رمأف

 ناسنإلا رهط اذإف .رشبلاب الإ قيلت ال اهنإف ءدرفلا دحاولا فاصوأ نع دعبلا ةياهن يه يتلا

 ريهطت نأل كلذو «هباثك ولتي نالو ءقحلا دحارلا ةرضح ىلإ لوخدلل ذئنيح حلص هتيرشب
 قرختساف هتبلغ يتلا ةرهشلا قارغتسا نم بلقلا رهطيف ءنطابلا ىلإ يرسي ًارهاظ دسجلا
 الو ‹مدعلاک راص یتح ءيش لک نع لب «هرکذ نع لقغو «هبر دوهش نم اهب باغو ءاهيف

 نع اولفغي مل نيذلا نيحلاصلاو لسرلاو ءايبنألا نم سانلا لمك الإ فصولا اذه نم جرخي

 ءاضق ىلإ عراسيو «هيلإ رظنيو هركاذي «كلملل ًاسيلج ناك نم لاثم :بنجلا لاثمو

 لب «كلملا ىلع هسفتن ضارغأ رثآو ءناذعتسا ريغب ةرضحلا كرتو «هترضحب ةصاخلا هجئاوح

 غلابي كلذلو ءلجخلا نم ءيش هدنع هيلع لخدي هنإف هيلع لوخدلاو ةدوعلا دارأ املف «هيسن

 .هيكترا يذلا يزخلاو للخلا كلذ ربجيل « ةيبدألا فراعملا نم هيلع ردقي ام غلبأب رهطتلا يف

 حقو ام لک هدسج ءاضعآ نم وضع لک لسغ عم رکذتی نآ هل يغبني ‹«بنجلا كلذكو

 رابجو ‹«كولملا كلم ىلع هلوخدل فظتتلاو ءاهنم لاستغالا ٰيوتيو « هللا نع دعبي امم هيف

 نم عنم امك نآرقلا ةءارق نم عنم فيك بنجلا ىرت الأ . ىلوأ وهف «نيضرألاو تاومسلا

 .[۷۹ :ةعقارلا] 4 َتررَمَطُملا الإ ءَُمي ال :  ىلاعت هلوق يف هسم

 : لسغلا لامعأ ىف تاينلا

 ام لوانت نع هيدي ريهطت هيدي لسغ عم يوني نآ ديرملا ىلع بجيف كلذ تملع اذإ

 .لجو زع هبر نع ةلغشملا ءايشألا نم امهضفن هيدي ضفنيو «ىلاعت هللا نع هدعبأ

 حلصيل «ةثيبخلا لاوقألاب ناسللا ثيولت نم هفيظنتو مفلا ريهطت يوني ضمضمت اذإو

 .ليجلا عيفرلا رهاطلا ىلاعت هللا ركذ همفو هناسل ىلع يرجي نأ

 نإف ءاهيلإ قوشلاب ةيولعلا هتابوبحم حئاور هحاورتسا يوني رشنتساو قشنتسا اذإو

 ضرأ يحاون نم حايرلا بهمو «ءولعلا ةهج نم مهبوبحم حاور نوحورتسي نيبحملاو قاشعلا
 ۰ مهبوبحم

 العآ نم اهسکنیو اهکلمي ام يديأ نم اهلح كلذب يوني هتيحلو هسأر رعش للخ اذإو



 تافلاخملا ىلإ داقنا نم نإف ءىلاعت هللا ريغ ىلإ اهدوقي اممو «نيلفاسلا لفسأ ىلإ نييلع

 یياولاب دوف مهمی ةورجُملا فرعي :ىلاعت لاق امك هتیحلو هتيصانب منهج ىلإ داقنا
 ءاسنلا امأ ءرانلا ىلإ سانلا قاسي» :ثيدحلا ىف درو امكو ٤١[ :نمحرلا] مالا

 دبع لك ةيفاق ىلع دقعي ناطيشلا نأ» ىور كلذكو .؛ىحللابف لاجرلا امآو «بئاوذلابف
 . "(تاوهشلا ىلإ هدوقيو .تاعاطلا نع هطبثي

 نمدحأ ىلع وآ ءهناوخأ ىلع ةسايرلاو سؤرتلا لاوز ونيلف هسأر لسغ اذإو

 . لجو زع للاب الإ قيلب ال ربکلاو ءربكلا نم ةسايرلا بح نأل ‹ نيملسملا

 ىلإو ءقحلا ةعاط ىلإ دايقنالا كرتو «ءةفنألا نم هريهطت كلذب ونيلف ههجو لسغ اذإو

 امم ىلاعت هللا ريغ ىلإو «تاهوركملا ىلإ رظنلا نم اهريهطت ونيلف نيعلا ىلع رم اذإو

 نود ءيش يألو ءىوهلاو ناطيشلل دبعتلا ةقبر نم اهكف ونيلف ةبقرلاو قتنعلا لسغ اذإو

 «رانيدلا دبع سعت» :درو امك «هبرل ًادبع ريصيو ءءايشألا قر نم ررحتی یتح «یلاعت هللا

 . هاوس امع ارح نوكي ىتح ًامتح ًاديع دبعلا نوكي الف . "(ةصيمخلاو مهردلاو

 . هللا ريغ ىلع هلکوتو هئاکتا نم هریهطت كلذب ونيلف هبنج لسع اذإو

 .قح ریغب هربکت لاوزو ‹ هللا ريغ ىلإ هدانتسا لاوز كلذب ونيلف هرهظ لاسغ اذإو

 تيصلا رشنو ىوهلل سلاجملا يف ردصتلا بلط ةلازإ كلذب ونيلف هردص لسغ اذإو

 .هنم شغلاو لغلا لاوزو ‹«قح ریغب هيلع ءانثلاو حدملا بلطو ءدابعلا نيب

 بكارتملا نارلا ةلازإو ءةهبشلاو مارحلا لكأ نم هريهطت كلذب ونيلف هنطب لسغ اذإو

 . تاكلهملا نم هنطاب يف هنع ىفتخا امو «بلقلا ىلع

 ا٧ ىلإ ضرهنلا نع هفلختو هدوعق نع امهريهطت ونيلف هيذخفو هتدعقم لسغ اذإو

 . یلاعت هللا يضري

 .( ٤/ ۲٠١ روثتملا ردلا ) رظنا ريرج نباو رذنملا نبا هجرخأ (1)

 . ةريره يبآو دوعسم نبا نع دواد وبآو يذمرتلا هجرخآ (۲)

 لاجر هلاجر : يمثيهلا لاق . طسوألا يف هنع الوطم يناربطلاو .ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخآ (۳)

 . حيحصلا

 ۳٤



 ءىوهلا عابتاو «تافلاخملا ىلإ ةعراسملا نم امهريهطت ونيلف هيقاسو هيمدق لسغ اذإو

 .زوفلا ىلإ ةغلبملا تاعاطلا نيدايم يف ةعراسملا نع زجعلا دويق لحو

 فوقولل دسجلا حاصيل اهريهطت بجي ةريثك ناعم هيف ناسنإلا يف وضع لك اذكهو

 دجوو «هنطابو هرهاظ رهط هجولا اذه ىلع رهطت نمف «هلالج لج سودقلا رهاطلا يدي نيب
 هنع لازو ءةراهطلا لاح حراوجلا نم بونذلا جورخب ةرفغملا ةوالحو «ناميإلا معط ةوالح

 ىتح «هنطابل ىلاعت هللا ناسحإل دعتساو «ءةولجملا ةآرملاك راص ذئنيح هنطاب نأل ءهمغ لك

 ءيش لك ىلع هلار ءبادآلا دبعلا اهيف ىعاري ةدابع لك اذكهو «هبلقل قحلا يلجت كردي
 .هتکرب دجت كلذ ىلع لمعاف «ديهش

 اهرارسأو ةالصلا بادآ

 ةالصلا ىلإ ضوهنلا يف تاينلا

 يونت نأ :ةالصلا عضوم ىلإ ضاهتنالاو ةفاظنلار رهطتلا دعب ةالصلا حور نأ ملعا

 هجورخو «توكلملا ملاع ىلإ هلوخدو هريسو ءنطابلاو بلقلا ضاهتنا يشملاو ضاهتنالاب
 هبلق ولخي ثيحب ريصيو «يسدقلا ملاعلا يف ةكثالملا دبعتم ىلإ لخدي ىتح ءايندلا ملاع نم

 .ةالصلا لامك نع لغشي امع

 حاتتفا تقو نم اهب ةدابعلا عرقو :كلذب يوني تقولا لوأ ةالصلا ىلإ ماق اذإ مث

 ىلإ ايندلا هللا قلخ ذنم رمتسم باوث هل بتكيل ءةعاسلا مايقو فيلكتلا نمز ىلإ «درجولا
 نأل ءاهعقول ةالصلا لامعألا لضفأ» ةي هلوقب دارملا تقولا لوأ اذهف .ةعاسلا مايق

 هذه هتالص تقو ىلإ دوجولا حاتتفا نم ًادوجوم ناك ول هنأ ردق دق دهشملا اذه بحاص

 .ًادحاو ًاسفن رتفي ال هلل ًادباع ناكل

 هللا يدي نيب نييلع ىلعأ ىلإ بلقلا مايق : همايقب يوني ًامئاق ىوتسا اذإ يلصملا نإ مث

 زع هللا ىلإ ةقافلاو رقفلاو «ءايشألا عيمج نع يلختلا :يوني هيدي عفر اذإ مث .لجو زع

 يف ام جارخإو ءةالصلاب لجو زع هللا ىلإ برقتلا :اهب يوني ةينلا رضحتسا اذإف .لجو

 يف سنأ نع هوحنو حيحصلا لاجر هلاجرو ةباحصلا نم لجر نع دمحأ هجرخآ ثيدحلا (1)

 تقو لوأل ةالصلا : روهشملا ىنعملاف الاو ‹ ثيدحلل لماش صاخ ريسفت ىنعملا الهو . يناربطلا

 رهظ نيح تررقت ثيح هللا ملع يف لزألا يف تبجو يتلا ال ‹ لاحلا يف تبجو يتلا ةالصلا

 . ةداهشلا ىلا دوجولا
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 كش الب كلذو ءهيلع لبقأ نم ىوس هبلق يف نوكي ال ىتح «هللا یوس ام لک نم بلقلا

 .هريغ نع ةبيغو «هيلإ هجوت نم ةرضح ىلع فارشإ

 قحلا ميظعت نم هل عقو «بلقلا نع ةلغاشلا بجحلا عفرب بولطملا ىلع فرشأ اذإف

 مارتحالا عضوم يف هنأل ءمارحإلا ةريبكتب مرحي ذئئيحف «همارتحاو هتمرح هتطلاخو «ىلاعت

 نأ نم «ربكأ هللا» :لوقيف «هاوسب لاغتشالاو «هبلقب هريغ ىلإ رظنلا هيلع مرحيف «ةمرحلاو

 .هرطخ ميظعو «هردق ةلالج نم فرع ام لجأ نم «هاوسل تفتلي وأ «هريغ ىلع دبعلا لبقي

 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا يف ذخأ ةباهملاو رطخلا ميظعو ردقلا ةلالج هل عقو اذإف

 (نيملاعلا بر هيلع وه ام ىلع وه يذلا ١[« :ةحتافلا] هن دمحلا» :لوقيف ءةحتافلاب

 ىلع نيملاعلا تدبعتسا يتلا ىلاعت هلل ةدايسلا فصو هل ىلجتيف «نيملاعلا ديس : يآ

 . مهترثک

 : عوكرلا ةين

 ةحنافب هتئداحمو هللا عم همالک نم مهفيف «همالکب هیجانیو «هتافصب هللا ىلع یشیف

 فاصوأ هتداهشب ميظعتلا ةدايزل عكريف «هبدي نيب عوضخلا بجوي ام اهدعب ةروسلاو باتكلا

 نم يسقن يف عقو امم ربكأ هللا :يأ .عوكرلل ًاطحنم .ربكأ هللا :لوقيف «هعم ملكتلا

 . يلقسلاو يولحلا ملاعلا سوفن يف عقو امم ربكأ لب ‹«لجو زع همیظعت

 ىلاعت هللا ءايربك يدي نيب ًانطاب حورلاو سفنلا عوضخ :دسجلا عوكر نم دارملاو

 ىنعم نم هدهاش امل «ميظعلا يير ناحبس» :هعوكر يف لوقي نآ رمآ كلذلو «ميظعلا ليلجلا

 نأل ءاهنم بره يتلا ىلوألا هتلاح ىلإ همركب لجو زع هللا هعفريف «هل عضخ يذلا ميظعتلا

 .هيلإ هعفر لجو زع هللا ةمظع لجأل عضاوت نم

 نم مظعأ هعاقترا يف هللا ةمعن دبعلا دهاش «ناك امك ًامئاق ىوتساف هيلإ هعفر اذإف

 كلو ایر «هدمح نمل هللا عمس) :لوقيف ءانشلاو دمحلاي ردتبيف ‹عوكرلا لبق هيلع هتمعن

 هعفري يتلا ةمعنلاو ديزملا ةوالح هتنينأمطو هفوقو يف دجيف . هيف ًاكرابم ًابيط ًادمح دمحلا

 .هژاعدتسا يهو «اهب هيلإ هللا

 :دوجسلا ةين

 هسفن عضيو ءًارهاظ ضرألا ىلع ههجو عضيف ءهالوأ امل ًارکش ًادجاس هلل ړخیف

 نيذلا ءايفخألا ءايقتألا سوفن الإ ىهتنم لفسلا يف ءءارو سيل يذلا ىرثلا یتح هحورو

 ال مث ‹«عضاوتلا يف ىهتنم دوجسلا ءارو سیل ناک كلذلو ‹«تحت لک تحت مهسوقن نوعضي
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 نم يسفن يق عقوو تدهاش ام لک نم العأو . اربكأ هللا ينعي ريبكتلل ًابحصتسم لازي

 ءراسكنإلاو لذلا وه يذلا ىنعملاب لفس لك نم لفسأ دوجسلا يف هسفن عضو اذإف

 نم برقلاو عفرلل هبر هاعدتساف .«ىلعألا يبر ناحبس» :لاقف «هبر الع هلفس نم دهاش

 .هدوجس يف هيف هسفن عضو يذلا لفسلاو دعبلا

 .دوجسلاو عوكرلا ةلاح فالخب وه نم ناحبس : يأ ءدوجسلاو

 ام لقثل «روفلا ىلع مايقلا قطي مل هنأل «هيدي نيب زجعلاب دعق عقرلل هير هاعدتسا املف

 يدي نيب اهيف دبعلا نوكي ام برق ةلاح يف هنأل ءماظعإلاو لالجإلا نم دوجسلا يف دهاش

 هردق ىح نم ءيشب مايقلا نع هل زجعلاب رقآأو ءزجحلاو ةنكسملاب هيدي نيب دعقف ءىلاعت هللا

 4١[. :ماعنألا] وردم ىح هنا اورد امو

 امع زواجتو «محراو رفغا بر» :نيتدجسلا نيب هدوعق يف لوقي نأ رمأ كلذلو

 .«مركألا زعألا هللا تنأ كنإ «ملعت

 : نيترم دوجسلا رس

 فصوب هل ىلجت دق هنأل «هترمغ دق ةرفغملاو «هتيشغ ذق هللا ةمحر دجو لعف اذإف

 ديعلا ةناكتسا ىلإ ةيدؤمو «فعضلاب ةنورقم ةمحرلا نأ لجأ نم لوألا فصولا ىلع دئاز

 دارملا وه يذلا حضارتلا ىلإ داعف ‹ًایفاک لرألا دوجسلا ناك الإو ءرخآ ًادوجس دازق ءهبرل

 «لعفل هيف عضو امم لقسأ يف هسفن عضي نأ دجو ول ثل عضاخلا نأ ىتح ءدوجسلا نم

 يف قحلا داز املك هنأ امك ء«عضاوتلا يف داز دبعلل ةيهلإلا تافصلا ىلجت داز املك هنإف

 كلذكو «نيدبآلا دبأ مئاد حنملاو اياطعلاب يلجتلاو «ءانثلاو ركشلا يف دبعلا داز ماركإلا

 . نيدبآلا دبأ مئاد عضاوتلا

 يف اهدعب عقت يتلا ةالصلل ةيادب يه امنإ ءاهتيلص ةالص رخآ نأ :كلذ حاضنإو

 .نيملاعلا بر هل دمحلاف ءًامئاد اهيناعم تبحصتسا اذإ يقرتلا

 : ىرخأ ةعكر ىلإ مايقلا

 ام هل يرجيف «ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مايقلا ىنعم وهو «هنم بارتقالا ىلإ هبر هوعدي مث
 اهبف «ةدحاو ةعكر ةقيقحلا يف يه امنإ ةالضلا نأل ءةدايزلا مكحب نكل «ىلؤألا يف ىرج

 يف یقرتب «هالوم عم هبأد كلذ لازي الف ءريركت ةعكرلا ىلع داز امو ءةالصلا يناعم تمت

۳۷ 



 ىلإ «هدوجسو هراکذأو ‹«هعفرو هطاطحناو «هدوعقو هماپق یف هفاصوأ دوهشو ءهباطخ مهف

 كلذ ريغو ءًأبحو ًاعضاوتو ءًارورسو ةمحرو ءًأرونو ةكرب هرهاظ ءىلتمي ىتح «هتالص رخآ
 .ةالصلا يناعمب نيفراعلا نم نيلصملل ىلاعت قحلا هدهشی امم

 ةالصلا نم جورخلاو دهشتلا

 ءانثلاو ءهلهأ وه امب هلل ةداهشلاو دهشتلا يف ذخأيف «هتالص رخآ يف دعقي كلذ دنعف

 :هلوقب هل ةيدوبعلا درفیو ‹«ىلاعت هل تايكزلا تابيطلاو ‹ هلل كلملاو ةيحتلا درفیف «بجي امی

 رقي مث لَ دمحم «هیف وه ام ىلإ هب هللا هاده يذلا طئاسولا مركأ ىلع يلصيو ءهلل ةالصلا

 . هيلع ملسیو «هيلع ىلصیو «هللا دنع نم هب ءاج ام لکی

 ءاعدلاو «بويغلاب ناميإللا نم لَم دمحم هب ءاج ام لكب ةداهشلاو رارقإلا نم غرف اذإف

 رمأف ءاهنم للحتلا بجوو ءاهلامكو ةالصلا مامتب معنلا هل تمت كلذ دنعف ‹لاۇسلاو

 .سحلا ملاع نع ًاجراخ ةيلعلا ةرضحلا يجاني ناك هنأل «كلملاو سحلا ملاع ىلإ جورخلاب

 نع جراخ هنآل يأ .«عدوم ةالص للص» :هاصوأ نيح ةباحصلا ضعبأ مالسلا هيلع لاق

 كالمألا نم هلوح نم دهاشو ماعلا اذه ىلع مدق اذإف «ةيلعلا ةرضحلا ىلإ ملاعلا اذه

 ام هل لحو «هلامش نع نمو «هتيمي نع نم ىلع ملسف .«مكيلع مالسلا» :لاق سنألاو

 . «ييلستلا اهليلحتو «ريبكتلا اهميرحت» : ةي لاق امك «كلذ لبق هيلع مرح

 : ضئارفلا يف صقنلا ربجل لفاونلا

 لئاسولا هتضرتعا نمو ءاهيلع ةماركلا هل تبجو ةالصلا هذه لثم هل تحص نمف
 مرحو «تالفغلا هتعطتقا نمو «ناسحإلا ةيعم هتتاف اذإ دهاجملا رجأ هل بتكيل «دهاجيلف

 نم ميظع لضف كلذو «طقف اهنم لقع ام هل بتك ءربكألا روكذملا دوهشو ءرفرألا بيصللا
 وه نم يدي نيب ردي مل هنأل «ةبوقعلا اهبحاص قحتسي ةالصلا هذه لثمف الإو «ىلاعت هللا
 هللا يدي نيب هنآ هركذت ًالاعفأ یطاعتی هنآ عم «هریغ ىلإ هبلقب تفتلی مل یرد ولف «متاق
 .دجاس عكار فقاو هتاف «یلاعت

 نا :درو هنإف «صقنلا كلذ ربجي هلعلف ءلفنلا نم راثكإلا يلصملا اذه ىلعو

 مهفرعأ مل نم هدنس يفو : يمثيهلا لاق .ًالوطم رمع نب هللا دبع نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 يف يناربطلا دنع هتاياور حصأو . فيعض وهو زمره وبأ اهيف ةياورب سابع نبا نع يناربطلا هجرخأ (۲)
 . « ميلستلا اهليلحتو رببكتلا ةالصلا ميرحت» ظفلب درعسم نبا نع ريبكلا
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 «هيدي نيب انرتسيو انب فطلي نأ هلضف نم هللا لأسن "٠ ةمايقلا موي لفاونلاب لمكت ضئارفلا

 .نيمآ .نيع ةفرط هتيانع نم انيل الو

 : ةكئالملا ةالصو ناسنإلا ةالص

 .مهيف نيدباعلا ةالص ةثئيه ىلعو «ةكئالملا ةدابع ةروص ىلع هذه انتالص نأ ملعاو

 4 لإ نار ةڪْهكَملا جرم :ىلاعت هللا ىلإ نوجرعي نيذلا عم نوكيل ةالصلا ىلإ مايقلاف

 ءنيركاذلا عم نوكيل ركذلاو «نيدهاشملا نيمئاقلا عم نوكيل فوقولاو ٤[. :جراعملا]

 عم نوكيل عفرلاو ‹نيعضاخلا نيعكارلا عم نوكيل عوجرلاو ‹نيلزنتملا عم نوكيل طوبهلاو

 عم نوکیل لقعلاو مهفلاب نالوجلاو ركفلاو ‹نيدجاسلا عم نوكيل دوجسلاو ‹ نيدعاصلا

 . "«لالب اي اهب انحرأ» :لوقي هي ناك كلذو «نيبحملا نيقاتشملا نيبرقملا عم نوكيل
 نيطايشلل ًامجار نوكيل راكذألاب ةدهاجملاو «نييبوركلا نم نيفئاخلا عم نوكيل عوشخلاو

 نيظفاحلا عم نوكيل ءاعدلا يف يناعملا مهفو ‹نيبقارملا م نوکڪيل عمسلا ءاقلإو ‹«نييكلقلا

 . نييتاكلا

 ةالصلا ىف هللا نم ةنملا دوهش

 ءادبأ ىلاعت هللا قوقح بجاو نم َءيشب ماق هنأ یرپ نآ دبعل يغبني ال هلك اذه عمو

 ىلإ هاعدتسا نيح هيلع هير نم ةنملا دوهش هيلع بجي لب «لالجلاو ةمظعلا نم هيلع وه امل

 يباطخل عمتساو «يبر ينركذ :لوقيو كلذ هسفن يف رعشتسيف «نينمؤملا هدابع نم نوكي نأ

 ینمتی یتح «هبر میظعتو هسفن راغصتسا نم رثکیو «يدعبو يئافجو يتراقح عم «يتئداحمو
 : ا هلوق مهفي انه نمو .نيعمجأ قلخلا ةدابعب ىلاعت هللا ىلإ برقت ول نأ هسفن يف دويو

 نع هريصقت ةيؤر ىلإ ةراشإ ةالصلا دعب ىلاعت هللا رفغتسي مث . "«هلمع نم ريخ نمؤملا ةينا
 .ةالصلا لامك نم ىلاعت هلل بجي امب نايتإلا

 ةمايقلا موب دبعلا هب بساحي ام لوأ » : هيفو يرادلا ميمت نع هجام نباو دمحآو دواد وبآ هجرخأ (۱)

 نم دبعل له اورظنا : هتكئالمل هللا لاق اهمتآ نكي مل نإو «ةمات هل تبتك اهمتآ ناك نإف « هتالص

 . < لامعألا رئاس مث « كلذك ةاكزلا مث ؟ هتضيرف هب نولمكتف عوطت

 لهس نع يناربطلا هجرخآ نكلو ( 1۸١ ةقرو ةيهانتملا للعلا) رظنا . تايهاولا يف يزوجلا نبا هدع (۴)

 ريخ ةينلا عم لمع هنأب مهضعب هرسفو .هفرعأ ال :يمثيهلا لاق دابع نب متاح هدنس يفو .دعس نبا
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 نأكف «دهشملا اذهل تارم ثالث ةالص لك بقع رفغتسب ةه هللا لوسر ناكو

 تانسح باب نم «تائيسلا نم يصاعلا بوتي امك تانسحلا دوهش نم بوتي يلصملا

 كتدابع قح كاندبع ام كناحبس» : ةمايقلا موي ةكئالملا لوقي اذهلو ؛نيبرقملا تائيس راربألا

 نم تقو يف ةدابعلا نع مهروتف دمعو ‹«تارودكلا بوش نع مهتدابع ءافص ىلع «دوبعم اي

 .تاقرألا

 :اولاق ا : ك هلاق يذلا وه ةكئالملا هلوقت يذلا اذهو

 ب هداهتجا عم اذهو .“ «هتمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انآ الو :لاق ؟شا لوسر اي تنأ الو

 ءلمعلا كرت ىلع ًاضرحم نوكيف «هبحاص عفني ال لمعلا نأ :هانعم سيلو «هلاوحأ مافصو
 قح میظع ىلع هیبنت وهف ‹ىلاعت هللا ىلإ برقي ام عيمجب داهتجالا يف بيغرتلا هانعم امنإو

SS E Ss4 ڪا ِهَلَأ رکو :یلاعت هللا لاق  

 .هبر ىلإ دبعلا هب برقتي ام لك نم ربكأ دبعلل هللا ركذ :يأ ٤١[ : تويكنعلا]

 :نوكلا ماظنل فلاخم ةالصلا كرات

 ال هدوجو ماودب ىلاعت هل ةالصلا مئاد اهلك هئازجأب هلك دوجولا نأ يخآ اي ملعاو

 E A EE ‹«نيع ةفرط ةالصلا نع كلفني

 وهف ال ن ورع س لإ ءىس نم نو ًاياصم ًانطابو ًارهاظ هلک دوجولا یر رظنلا نمدآ
 ٠١[. :دعرلا] ضّرألاو تولا يف ن دخ هلو ٤ : ءارسإلا] مهيب هح

 عم رشحي كلذلو «ملاعلا ماظنب لخأو ءاهلك ةقيلخلا فلاخ دقف ةالصلا كرت نمف

 هلل عضاوتلا نع اويات مهنأل «هللا ةدابع نع نيربكتملا نم مهريغو امهدونجو ناماهو نوعرف

 هلتقب رمألا درو امک «هدحو هللا وه امنإ دحأل عضخي ال يذلا ناف ‹ مهفاف نوعرف لعف امک

 . كلذل

 :ةلماكلا ةالصلا

 نم نكر لك عم هسقن لزنآو ءًارهاظ رمأ امك ةالصلا ناكرأب ماقو هدسجب ىلص نمف

 نكر لكب دارملا دهاشو «يناعملا كلت هلقعو هحورب مهفو ءةنطابلا اهيناعم يف اهتاكرآ

 «هلا ةئيشم تحت وهف كلذك نكي مل نمو «هلقعو هحورو هبلقو هدسجب یلص دقف ءاهنم

 .ميلح ميرك هنإ وفعلا هلأسنو «ميظعلا هللا رفغتسنف
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 اهرارسأو ةاكزلا بادآ

 : لاملل ةراهط ةاكزلا

 ًاهيزنتو ةيكزتو ءنادبألاو لاومألل ًارهط ةاكزلا لعج ىلاعت هلا نأ يخأ اي ملعا
 ةاكزلا لعج ىلاعت هللا نإ : حيحصلا نم درو املف لاملل ًارهط اهنوك امأ .حاورألاو سوفنلل

 درو ام كلذ ديؤيو «ثبخلاو ةساجنلا نم نوكي امنإ ريهطتلا نأ مولعمو .«مكلاومأل ًارهط

 . "هدمحم لآو دمحمل لحت ال اهنأو ءسانلا خاسوأ ةقدصلا نإ»

 مهنم لعجو «ضعب ىلإ مهضعب رقفأو قلخلا قلخ هللا نأ :كلذ يف ةمكحلاو

 مهقلخ ناك هنأ ولو .ةقيلخلا رمأ ميقتسيل ءةفلتخملا تاجاحلا يوذو «ءارقفلاو ءاينغألا

 ممم اتعقرو : ىلاعت لاق امك ءارقف مهقلخ ول كلذكو ‹دوجولا ماظن لطيل ءاينغأ مهلك

 .[۴۲ :فرخزلا] € اُس اصعب مصعب دَ تجد ضع قو

 ةضورفم يه ءاينغألا لاومأ يف ًاقوقح تاجاحلا يوذو ءارقفلل هناحبس هللا لعجف

 .هدابع نم ءاينغألا هيف فلختسا يذلا لاملا سفن نم بيصنلا

 ةاكزلاف ءاهعنم ىلع ديعولا عقو امل لاملا بحاصل اكلم ةاكزلا لام ناك ول هنآ ملعاو

 يف تءاج كلذلو ءهدابع ىلع ًاقح هلل ةضورفم ةالصلا نأ امك «ءاينغألا ىلع قح ءارقفلل

 :ةرقبلا] 4 وكلا ااو ًةوَلَصلا وميِقَأَو» :ىلاعت هلوق وحن ةالصلاب ةنورقم ىلاعت هللا باتك

 ًافرش اذهب ىفكو .اهيلإ ةجاحلا لهأو ءارقفلل ةاكزلا اوتآو «يل ةالصلا اوميقأ :هريدقت . ١
 ىلاعت هللا هضرف قح لاومألا يف مهلف .هقحب مهقح ىلاعت هللا نرق ثيح ءءارقفلل ًارخفو

 فيطلب ىلاعت هنإف «ءاشي يذلا رادقملا ءاشي نم يطعي «هديبع قلخلاو ءهلام لاملا ذإ «مهل
 فصن وأ رشعلاو «بهذلاو ةضفلا نم رشعلا عبر نأب هملع الول «هتمكح يفخو «هملع
 دسيو ءارقفلا يفكي ةاكزلا بيصن نم كلذ ريغو «نيعبرأ نم ةاشلاو «تارفألا نم رشعلا

 ىعسو «ةلماك مهلاومأ ةاكز ءاينغألا جرخأ ول يفكي وهف . كلذ نم رثكأ ضرف ناكل مهتلخ
 مهتاكز يفكت ةعامج ءاينغألا نم رطق لك يف لعج ىلاعت هللا نأل .يعسلا هعسو ام دبع لك

 .ًالماك مهقح مهئاطعإ مدعل ءارقفلا جاتحا امنإو «مهرطق ءارقف

 . حيحصلا لاجر هلاجرو الوطم سنآ نع يناريطلاو دمحأ هجرخأ )1(

 .تټاقث هلاجرو يلع نب نيسحلاو يلع نب نسحلا نع ىلعي ربآر دمحأ هجرخا )™

 ٤١



 هبحاصل بيطيو رهطي لاملا نأ :هتمكحو هملع فيطلب ملع ىلاعت هللا نأ الول كلذكو

 اهظفحيو «مهلاومأ مهل بيطيل .ضرف امم رثكأ ءاينغألا ىلع ضرف ناكل ردقلا كلذ جارخإب
 .مهءامد لب «سانلا خاسوأ لكأ امنإ ةاكزلا كسممف «كلذ وحنو قرسلاو قرغلا نم مهل

 مهو «ريغلا قرقح لكأ هنأل ءاهقح ريغ يف اهعضاوو ءاهقح ريغب اهذخآ كلذكو

 مهلابقإ ىلع ًامرق تيأرو» :لاقف ءارسإلا ةليل اب هلا لوسر مهآر كلذكو ءاهيلإ نوجاتحم

 اي ءالؤه نم :تلقن «موقزلاو عيرضلا ىلإ نوحرسي مهو «عاقر مهرابدأ ىلعو عاقر
 . «مهلاومأ تافدص نودؤي ال نيذلا ءالؤه : لاقف ؟ليربج

 .لاومألل ريهطتلا تاجرد لقأ يه نذإ ةضورفملا ةاكزلاف

 : حاورألاو نادبألل ةراهط ةاكزلا

 ةكحو برجو ةهاعو ةفآو ضرمو ثبخ لك نم حاورألاو نادبألل ةراهط اهنوك امأو

 ص ميرن نِي دع :لوقي ىلاعت هللا نإف «كلذ ريغو فارطآ عطقو طيسوتو بلصو

 رهطت مل دؤت مل امف ءةضورفملا ةاكزلا بجوأو ٠٠١[. : ةبوتلا] اب ميكرو مهره

 ةثاغإو ‹قيرطلا نم رذقلا ةلازإك «تايرقلا وأ تاقدصلا رئاس نم لفاونلاب ءاضعألا

 نم يمالس لك ىلع» :ثيدح هيلإ ريشي امك كلذ وحنو سانلا نيب حالصإلاو «فوهلملا
 . ةةدص مکدحآ

 هحطنتو ءاهمئاوقب هيلع يشمتف «ةيشاملل ةمايقلا موي ةاكزلا عنام حطبي كلذلو

 لصوي ملو «رمأ امك لاملا يف اهب فرصتي مل يتلا هدسج ءاضعأ نأل كلذو ءاهنورقب

 ىلإ اهضعب مضناو «كلذ نع تضبقنا لب ءاهلهأ ىلإ اهئاطعإل طسبني ملو ءاهب قوقحلا
 ءلخبلا تاجرد مظعآ ةاكزلا عنم نأل «هنم ربكأ لمتحي ال يذلا ديدشلا لخبلاب ضعب

 دجي ملف .ءاضعألاو يديألا يف طسبلا وه يذلا ءءاخسلاو دوجلا تاجرد لقأ اهءادأو

 نأل هحطنتو هسودتل حطبيف «يشملاب هيف طسيني ًاعضوم الو ةكرح لاملا يف ينخلا

 دجي ال «تاعاطلا عاونأ نم تانايدلا يناعم ىلع يه امنإ ةرخآلا يف تانكسلاو تاكرحلا

 . هيف فرصت دق ناك اميف الإ فرصتي الو «مدق ام الإ دبعلا

 «ةقالعلا كلتب هيلإ همضيو هدشيو هكلمي وهف «هكلام بلقب ةقالع هل لاملا نإف ًاضيأو

 . ءارسإلا ثيدح يف سنآ نع ملسم هجرخأ (1)
 .ةريره يبأ نع دواد وبأو يذمرتلا هجرخأ (۲)
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 ءلاملا هدبعت هيف بحلا قارغتسابو ءهيلإ لاملا هب لامو «يلكلا بحلا لاملا بحأ دق ةاكزلا

 «ىردلاو رانيدلا دبع سعت» : ثيدحلا يف درو امك هبوبحمل ًاليلذ راصف

 «ةمايقلا موي همايق نم هحطبي لاملا ىلإ هب لام يذلا ليملابف .دبعتلا وه للذتلاو
 هبذجو هيلإ همزو لاملا اهب كلم يتلا هتقالعبو ءهلجرأ نيب د ریصیف ءهل هدابعتساب للذتیو

 , مهفاف «ةنس فلا نیسمخ هرادقم ناک موی يف « ةيحان لك يف هيلع ةيشاملا يشمت

 تطسبنال هل بجو نمل قحلا ءاطعإب تفّرصت دق تناك ايندلا يف هدسج ةيشام نأ ولو

 قحلا ةقالع تعطقنا ولو ءًافرصتمو ًاكرحتم كانه دجوو ‹«لخبلا ضبق نم هدسج ءاضعأ

 يشملا نع ةيشاملا ةعطقنملا ةقالعلا كلت تكسمأل «هبلق نم هجرخأف هيلع بجو يذلا

 يشملا نع ةيشاملل عناملا مامزلاك تراصف ءاهلهأ يديآو هللا دي يف تلصح اهنأل «هيلع

 وبأ انديس لاق امك «هلاقع وه هيف ةاكزلا ضورفمو «دحاو صخشك هلك لاملا نأل «هيلع

 مهتلتاقل ةي هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناك ًالاقع ينوعنم ول هللاو» :هنع هللا يضر ركب

 عناملا ىلع يشملا نع ةيشاملا لقعي هنأل ًالاقع ىمسو .ريعبلا :لاقعلاب دارأ "هيلع

 .ةاكزلل

 : روهظلاو هابجلا ىكب لاملا زنك نم باذع ةمكح

 : ىلاعت لاق . ةضفلاو بهذلاب بونجلاو روهظلاو هابجلا يك يف ًاضيأ ةمكحلا اذكهو

 ىمحي موي .ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو)»

 اوقوذف مكسفنأل متزنك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج اهب ىوكتف منهج ران يف اهيلع
 ٠٤ _ ۴١[. :ةبوتلا] (نورنکت متثک ام

 .راهظإلاو فشكلا دض وه يذلا ءرتسلاو ءافخإلاو نفدلا :زنكلا ىنعم ةقيقحو

 نياعو ءامهب الإ يضقنت ال رادلا هذه يف جئاوحلا عيمج تناك امل ةضفلاو بهذلاف

 ءًاديدش ًابذج اهيلإ بولقلا امهتبذجف «غلابلا بحلا امهوبحأ ءامهنم كلذ نوبوجحنلا
 بحأ نمو «بولقلا ءاديوس ترماخ ثيدح «ةيشاملا ةاكز يف اهركذ مدقت يتلا ةقالعلاب

 «هب رفظ نإ «هدلجب هقضلأو «هيلإ همضو «هنکمأ نإ هنیع ءادیوس يف هلخدأ ًادیدش ًابح ًاغيش
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 هيف فرصت ام الإ لاومألا رئاسك ءيش امهنم رهظي ال ةضفلاو بهذلا نأ دجت كلذلو

 . يديألاب ةرشابملاب نوكلاملا

 وه يذلا هنيبجب هيلع فارشإلاو ءهيلإ رظنلاب هسرحو «هافخأف هطبر ًارانيد كلم نمف
 فئاخ هيلإ رظان وهف هل كلاملا ناك امشيحف «نانيعلا اهيف يتلا ةسارحلا عضوم اهنأل «هتهبج

 ءلكوتلاو دامتعالاو «هيلع دانتسالا ىنعمب «هرهظو هيبنجب هيلع ءىكتمو «حربي ال «هيلع
 بهذلاب ةنتفلا يناعمل ةقفاوم دسجلا ءاضعأ مظعأ اهنأل ركذلاب ءاضعألا هذه تّصخ كلذلو

 هنم ةاكزلا هكلام دؤي مل اذإف فارشإلاو دامتعالاو دانتسالاب اهيلع بلقتي هنأل «ةضفلاو

 نم ةفصك راص ىتح ديدشلا بحلاب قصتلاو «كلاملا نبيع نع يلكلا ءافتخالا ىفتخا

 ىلإ هب ءاجف «بوبحملاب داحتالا بلط :بحلا ةقيقح نأل «هئاضعأ نم وضعو «هتافص

 قح هنم طعي ملو «هللا هب دري مل هنأل ءمنهج رانب ةامحم حئافص هب قصتلم وهو «لاملا
 دارملا نأل ءرانلا يهو دعبلا راد ىلإ هتمارك راد نعو هللا نع دوعبم وهف كلذك ناك امو .هللا

 نِي كيلا هلآ يمل :ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي كلذلو ءايندلاو سفنلا ىوه هب

 ٣۷[. :لافنالا] (مَمَج يف كَمْ اي مز يتب لع سب كيلا لَم بیلا

 ايندلا يف يه كلذكو ءًاران حئافصلا كلت بالقنا ىنعم يخأ اي مهفت ىنعملا اذهبف

 امك هتاكز جرخأ ولو ءهزنكو لاملا ءافخإو ءاهبلط ةدش يف ةيمحلاو صرحلا ران يف ةامحم

 رهظو ءًايفختسم نيدلا يف راصو «جرخأ ام ردقب هبلق نم ةقالعلا تعطقنال هللا هرمأ

 يف زنكلا نم نكي ملو «هلك لاملا رهط دقف كلذ لعف اذإف .ىلاعت هللا هلبقو ءةكئالملل

 .هنم ةاكزلا جارخإب لاملا ردق ملع دق كلاملا نأل «ءيش

 يف باسحلا هيلع يقبو «رانلا نع حزحزو فشكناو رهط دقف كلذ سانلا ملع اذإو

 ؟ال مآ اهلک هقوقحب ماق له :هتلمج

 امك موقزلاو عيرضلا لكأ :اهعاونأ نم اهباذع ناك تعنم اذإ تاوقألا ةاكز اذكهو

 . ءارسإلا ثيدح يف مدقت

 «ةيضاملا مهتاكز للخ ريجي كلذ لعلف ءةلفانلا ةقدص نم راثكإلا ءاينغألل بحتسيف

 نم لاملا بستكا نم قح يف حيحصلا يف درو دقف الإو ءًافرص ًالالح لاملا ناك اذإ اذه

 هنم لبقيال هنأ :ركملاو «شغلاو «عادخلاو «بوحلا نم ىلاعت هللا يضرت ال هوجو

 . ملظلا : برحلا (1)
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 ىلاعت هللا لأسن “"رانلا ىلإ هداز ناک الإ هتثرول هدعب هکرتی الو «هب قَدصت اذإ هتقدص

 . نیمآ .ریدق ِءيش لک ىلع هئا دقعلا كفو «فطللا

 نمحرلا قالخأب قلخت ةاكزلا
 دلا ياخ يلا ت ا جا ی ر ا یک ر ی

 فصتتو ىكزتتف «تاقوألا لك يف تاقولخملا عيمج ىلع هلضفو هءاطع ضافأو «مركلاو

 .كتقاط ردق ىلع يكزلا قحلا فاصوأ نم فصوب

 اي حلصتف «رارسألا رهطتو ءاهب وكزت حاورألا نأل «ةضورفملا ةاكزلا ءادأ : كلذ لقأو

 مكرو مهره ةكص ميرن ني ذُع» :ىلاعت لاق .نيبرقملا م ي يا نم يرل يخأ
 نم فصو اينأل ¢ اورألا تافص نم كش الب ةيكزتلاو °1 ۳ :ةبوتلا] هلع لسو اپ ا

 دوجلا ةفصب فصتبو ءلخبلا ةليذر نع اهب فصتملا هزنتيو ءرهاطلا يكزلا تافص

 ٠ .ءاخسلاو

 لرب ههو نح لام لاق انك لا هوجو يف لاما لد نحل كرتا عع اب

 قيدصلا ركب يبأ يف تلزن [۱۸ - 1١ : ليللا] ري لام ينو ىذا 2) قثألا اجتجْيَسو»
 منوتو ها معلو اإ > :هلوق كلذكو .لجو زع هللا تاذ يف هلام قفنآ نيح هنع هللا يضر
 يبأ نبا يلع يف تلزن ٠١[ :ةدئاملا] ومكر مهو وكر تونؤيو ةواصلا دوميقي برأ انماء يلو

 . عكار وهو همتاخب قدصت نیح هنع هللا يضر بلاط

 :ةاكزلا يت و وت اھلک تانئاكلا

 ىلاعت هلل ًادبعتم هتدجو راصبتسالا نيعب هترظن اذإ هلك دوجولا نأ يخأ اي ملعا مث

 لأ ِنيِد ةَنأ مالسإلا هللا دنع نيدلا نأل ءمالسإلا عئارش عيمجب دبعتم وه امك ءةاكزلاب

 .[۸۳ :نارمع لآ] (امرَكَو اوم رألاو تولا یف نس مکا ہہو ومب

 اهيلإ قلخلا برقأ يطعت اهتدجو كيلإ ءايشألا برقأ يه يتلا ضرألا ىلإ ترظن اذإو
 ماعلا لوصف يف اهدنع امم ءيشب مهيلع لخبت ال ءاهتاكرب عيمج اهرهظ ىلع نيذلا مهو

 عيمج كلذكو ءرهاظلا يف ضرألا وهو «هلصأب ًاهبشت هدنع ام يطعي تابنلا كلذكو .اهلك

 رمقلاو سمشلاو كالفالار تاومسلاو رحبلا كلذكو «ناويحلا كلذكو «ءراجشألا عاونأ

 . تاقث هلاچرو ةرامع نب دعس نع يناريطلاو

{o 



 هللا ةعاط يف هدنع امو هتوق نم ًاثیش رخدب ال ‹«ضعب عم هضعب نواعتم لكلاو ‹موجنلاو

 ىلع هضعب فطعف «ةقافلا هتلمشو «رقفلا همزل دق ضعب ىلإ هضعب ريقف هلك دوجولا نأل

 .هدوجو ماودب ًامئاد هتاکز وه هدنع ام ءاطعإو هللا ةعاط يف هنواعتو ‹ ضعب

 عيمجو «ضرألاو تاومسلا لهأ قالخأو ء«نمحرلا قالخأ فلاخ دق ةاكزلا عنامف

 . مهفاف . هرهقو هلاتق بجو كلذلو ‹ةرطفلا نياپو «تادوجوملاو تاقولخملا

 ًاملعو «ءيش لك يف ًاحضاو لسرلا هيلإ تعد ام نوري ءًاعيمج نينقوملا نأش اذكهو

 انقحلي نأ ىلاعت هللا لاسنف .(نینقوم» :ىلاعت هللا مهامس كلذلو «تادوجوملا عيمج يف

 . نیمآ نیمآ . میرک داوج هنإ ‹مهيده اقزري نأو ‹ مهب

HF #* 

 هرارسأو موصلا بادآ

 ةرهاظلا حراوجلا فك :موصلا يف ةمكحلا نأ - ىلاعت هللا كمحر - يخأ اي ملعا

 امع موصيو ةرخآلا مئاصلا ركذتيف .ةرخآآلا رادلا يف باذعلل ةبجوملا تايهنملا نع ةنطابلاو

 .رانلا ىلإ ًاباب هنم هسقن ىلع حتف دقف دبعلا هيف عقو يهنم لك نإف ءاهيف باذعلا بجوي

 : هللا ةفصب فاصتا موصلا

 وه هنو ‹«ىلاعتو كرابت قحلا ةفص هموصب ركذتي نأ مئاصلل يغبنيف كلذ تملع اذإ

 :هانعم موصلا نأل ءهتقاط ردق ىلع ةفصلا كلت نم ءيشب فصتيف « معطي الو «معطي يذلا

 مايأ يف اهكاسمإو اهمزو حراوجلا ظفح وهو «دبعلا ىلع رظح اميف لاسرتسالا نع كاسمإلا
 ‹سمشلا تباغو ليللا لخد اذإف «راهنلاب الإ نوک ال موصلا نأل هيلايل نود موصلا

 . رجفلا حولي نأ ىلإ حابملا نم اهيلع رظح اميف حراوجلا تلسرأ

 . يناثلا رهشلا لوأ يف هتيؤرل رطفيو ءاضيأ رهشلا لوأ يف لالهلا ةيؤرل ماصي كلذكو

 يرابلا دوجو ةيآ راهنلاف ءروضح راهنلاو ءةبيغ ليللا نأ : ميظعلا رسلا اذهب دارملاو
 يف قلخلا تلخ هللا نإ» : ةي لاق امك ءهنود رايغألا دوجو ىلإ ةيآ ليللاو «ىلاعتو هناحبس

 .«لض هاطخأ نمو «ىدتمها رونلا كلذ نم هباصأ نمف «هرون نم مهيلع ضافأ مث «ةملظ
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 معطي يذلا هللا الإ لامكلا ىلع هب فصتي ال «ةيبوبرلا فاصوأ نم فصو موصلاو

 ىلإ هفاضأف . اهب يزجأ انآو يل موصلا» :يسدقلا ثيدحلا يف لاق امك «معطي الو
 ‹ءنيرهادلا رهدو «نيدبآلا دبأ لكألا نع ينغلا هنأل هللا الإ دحأ هب فصتي ال :يآ ءهسفن

 دب ال هاوس امو «هللا الإ اذهب فصتي الو «ًأدبأو ًالزأ تاوهشلاو ضارغألا عيمج نع هزتملاو

 .هريغ وأ اكلم «ضرغو لكأ نم هل

 ءةيفاصلا مولعلاو فراعملاو «ةصلاخلا ةبحملا مهبارشو «حيبستلا مهماعط ةكئالملاف
 .راد لک يفو ءايندلا راد يف مهب قيلي ام مهبارشو مهماعط مهاوس نمو

 مهتقاط ردق ىلع اهب مهدبعتو «هفاصوأب فاصتالا ىلإ هدابع هناحبس يرابلا اعد دقو
 ام فالخ هنأل «سوفنلا ىلع ءايشألا بعصأ نمو «ىلاعت هفاصوأ نم موصلاو «مهعسوو

 لك نع ينغلا ىلاعت يرابلا دوجو فالخب «ةدامب الإ موقي ال مهدوجو نإف ءهيلع اولبج
 ر

 تاوهشلل ةيدوبعلا نم ررحت موصلا

 قاقرتسالا بابسأل ًاعطقو «تاوهشلل ًارسك «هدابع ىلع موصلا ىلاعت هللا ضرقف

 مهتعطقو «مهتدبعتساو ءايشألا مهتقرتسال مهضارغأ ىلع اوماد ول مهنإف «ءايشألل دّعتلاو

 قرلا نم ةيرحلا ثرويو «هللا ريغل دبعتلا بابسأ عطقي موصلاو «عطقلا لك مهبر نع
 ال ءاهيف ةفيلخو ءءايشألل ًاكلام نوكي نآ :ناسنإلا نم دارملا نأل «تايهتشملاو تاوهشلل

 بلق دقف هتكلمو هضارغآ يف قرغتسا اذإف ءهكلم يف هللا ةفيلخ هنأل «هل ةكلام نوكت نأ

 ميا م يع ل6 :ىلاعت لاق امك ءلفسأ ىلعألاو ءًالوعفم لعافلا ريصو «ةمكحلا

 ٠٤١[. :فارعألا] (ميلملا لم مك وه امكإ

 هللا ريخل ديعتلا بابسأ عطق ثروي موصلاف .قلخلا ءايشألا تدبعتسا هب «هلإ ىوهلاو
 . یلاعت

 نأ يغيني امك نومئاصلا هماص اذإ هلك كلذ عطق يف ينغي «ناضمر» نأ هللا ملع دقو

 ام هتيرح يف داز داز نمو . "اهلك ةنسلا تملس ملسا اذإ» :ربخلا يف درو كلذلو «ماصي

 .لقعلاو سفنلاب ررض ىلإ جرخي مل

 ...eC موصلا الا ةرافك لمعلا لک» : ةدايزب هلع دمحأو .ةريره يبا نع يراخبلا هجرخأ )1(

 .ثيدحلا
 .ًادج فيعض ... مارعلا دابع :هيفو .ةريره يبأ نع يناربطلا هجرخأ (۲)
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 ناسنإلا موصو قحلا موص نيب قرفلا

 ءهكلمت الو ءايشألا كلمي نأ :وه امنإ ناسنإلا قح يف ضحملا لامكلا نأ ملعاف

 .اهنكامأ يف اهعضيو ءاهتاقوأ يف تاوهشلا لوانتيف «ةنتفلاب هقرتست الو ةفالخلاب اهقرتسيو

 لک هللا هکلمی لب «هلغشپ الو «ریبدتلاب هکلم يف فرصتي ىلاعت هللا نأ : ةيبوبرلا فصوو

 ةفاطلا ردق ىلع قلخلا كلذب فاصتالا : موصلاب دارملاو ‹رهقلا لك هرهقيو ‹كلملا

 :درو امك «هسفنب اهنع ينغتسيل «سوفنلا ضارغأ لوانت نع فوقولا : وهو «ةيناسنإلا

 .۲سفنلا ىنغ ىنغلا امنإ «ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل

 دلي مل يذلا دمصلا ينخلا وه الإ ةلاحلا كلت ىلع ماودلا ىتيطي ال ذإ «هيلإ جاتحي ام لوانت

 ةالصلا تاقوأ يف ام عم ءةنس لك يف دابعلا بأد اذكهف .دحأ ًارفك هل نكي ملو دلوي ملو

 نم هريغو جحلا تقو كلذكو «ىلاعت هيلإ ًاضيأ ءايشألا نع رارفلاو جورخلا نم

 . تاضورفملا

 : موصلاب ناسنإلا ررحتي مل اذامل

 هضرف امل نكي مل ولو «ةلماكلا ةيرحلا تثروأ لامكلا ىلع ضئارفلا كلت تيدأ اذإف

 وه ضئارفلا ءادأ يف ريصقتلا امنإو «هضئارف يف نوكي امنإ ىلاعت هللا ىضر نأل «ىلاعت هللا

 .ءايشألل قرلا دابعلا ىلع برضو «سرؤرلا سكنو «سوفنلا لذآ يذلا

 .تافلاخملا نع حراوجلا كاسمإ : يقيقحلا موصلا امنإ :اولاق نيفراعلا نأ ىرت الأ

 موص نوموصي فيك «مهرطفو سايكألا موص اذبح اي» :هنع هللا يضر “"ءادردلا وبآ لاقو

 رظنلاو .«موصلا نادسفي بذكلاو ةبيغلا نأ» :ربخلا يف درو كلذكو «مهرهسو ىقمحلا

 .رابخألا هل دهشت امك ‹«كلذك ةوهشب

 «تاجردلا ةياغو «ىلاعت هللا ىضر اهيف ناكل رمألا بسح ىلع تيدآ نضئارفلا نآ ولف

 .رابخألا يف درو امك «ضئارفلا صقن ربجت اهنأل ءلفاونلا ةرثك دبعلل بحتسا كلذلو

 : هيناعمو موصلا ءازج نم

 يقيقحلا موصلا وه تايهنملاو ايندلا بح نم سفنلا ماطف نأ تملعو اذه تمهف اذإو

 .تاقث هلاجر : يمشيهلا لاق سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (1)

 .لوصألا عماج ىف ميكحلا يذمرتلا (۲)
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 ةايحلا ةدم كلذو - هتيؤرل ماصف ءةرخلا رادلاو «لجو زع هللاب نيقيلا راونأ هل تحال نمل

 ىلإ ايندلا ةايحلا نم هجورخ دنع هديع موي كلذو «هتيؤرل ىلاعت هللا دنع رطفأو - ايندلا
 نإف .ءايندلا راد يف هل اودبعتسا ام ىلع ءازج وه امنإ ءةنجلا يف مهرارقتسا اذكهو «ةرخآلا

 مايأو ناضمر مايأب هيبش ةرخآلا يف ةدهاشملاب هللا عم اوناك نيح مهضارغأ نع مهفوقو

 نم مهجورخبو «ناضمر يلايلب هيبش هنإف كلذ ريغو لكألاو روحلا مهدهشأ اذإو «ضئارفلا

 نورطفيو هتيؤرل نوموصي «ماودلا ىلع مهموص اذكهو ءاليل تاحابملا ىلإ ضئارفلا
 . نیمآ ..انناوخآ یلعو هيلع هللا نم «هتیؤرل

 : موصت اهلک تادوجوملا

 نإف ءًاعيمج اهلمش دق ءاهلك تادوجوملا يف ماع موصلا رابتعا نأ يخآ اي ملعا مث

 تدیق يتلا اهفئاظو نع جورخلا نع اهدييقتو تادوجوملا عيمج كاسمإ : هيناعم نم موصلا

 ۔ هب رمأو «هب دیق ام مزل دق اهنم دحاو لك تدجو اهلك تادوجوملا ىلإ ترظن اذإف ءاهب

 ءيش لكف «هماقم نم دعصي ال فيفخلاو ‹لقتني ال هماقم يف كسمأ دق ليقثلا ىرتف

 كلذو ءالوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسمي يذلا كاسمإب كوسممو ءرمألا مامزب مومزم

 تولا ین ن مکس ءو » دوجوم لک بسانی امم دوجوم لک قح يف هلک مایص
 سو .[۱۹ :نارمع لآ] 4کس را دنع کیلا ل .[۸۳ :نارمع لآ] ضال
 رو ہم ر ور

 ىلع هضرتفا يذلا هللا نيد هنأل ۸٠٥[. :نارمع لآ] هني لبق نلف اید مکس ريع عتبي

 .ًاليوحت وآ ًالیدیت اهل دجت نل يتلا هترطفو هتقيلخ عيمج

 ًاعوضخ «یلاعتو هناحبس هئراب یلإ هزایحناب هتاذ هکاسمإو «هسفن هطبض : ملاعلا موصف
 هترظن اذإ اذهو . ىلاعت هللا ريغ ءيش هقرتسي نأ نع ضابقنالاو ءًاهرك وأ ًاعوط رمألا مكحل

 الإ ءًالاقمو ًالاحو ءًاعرشو ًانوك «هلك ملاعلا رهاوج عيمج يف ًاماع هتدجو رظنلا ةقيقحب

 لك يف ىلاعت هلل نأ :ةحيحصلا رابخألا يف درو اذهلو .ًانوکو ًاعرش هوفلاخ مهناف « نيلقلا

 ءاش نم الإ «قلخلا تقرتسا يتلا ىوهلا بابسأ نع مهعاطقنال “"رانلا نم ءاقتع ناضمر

 . میحر روفغ هللاو « هللا

E ¥ ¥ 

 ۔٠ ءاقتع رطف لك دنع هلل » :هظفلو ءنوقثوم هلاجرو « ةمامأ يبأ نع يناربطلاو دمحأ هجرخأ (1)



 هرارسأو جحلا بادآ

 'ناسنإلاو بلقلاو ةبعكلا

 مث ءًارهاظ لمعلا ةيفيك فصوب أدبنلف «نيدلا ناكرأ مظعأ نم جحلا نأ يخا اي ملعا

 «ةرهاظلا هلامعأ ركذ دنع «هفقاوم نم فقومو ءهلامعأ نم ںدع لک يف هرارسا یلع هپنن

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةنطابلا ةمكحلاب ةرهاظلا ةمكحلا طبترتل

 : قيتعلا تيبلا

 داو نطبب «هللا اهزعأ ةكم يف قيتعلا تيبلا نأ : مهفت نأ يخأ اي هيلع بجي ام لواف

 .[۳۷ : میهاربا] € عّبَب یذ يَ وارو ۲٤[. :حتفلا] هم ني :هلوقب هلا هفصو امک

 هب ةطيحم دالبلاو .ضرألا نم ضفخنا ام :يداولا كلذكو ءرهظي الف ىفخي ام :نطبلاو

 يناميلا :ناكرأ ةعبرأ هلو .لامشلاو بونجلاو برغملاو قرشملا نم :يحاونلا عيمج نم

 عولط نم قرشملا ةهج ىلإ يقارعلاو «ماشلا ةهج يلي يماشلا نكرلاو «نميلا ةهج يلي هنم
 . تاومسلا يق رومعملا تيبلا يلي هالعأو «برغملا ةهج يلي عبارلا نكرلاو «كلفلا

 .نطبو داو يف يه يتلا ةكمب هيبش (هنم ةيفخ يف ‹«ناسنإلا نطاب يف بلقلا كلذكو

 .ةكربلاو نميلا نطاوبو «ةنجلا يه يتلا نيميلا ةكتالم ةهج ىلع هنيمي

 .رانلا يهو لامشلا ةضبق ةنزخ مه نيذلا دادشلا ظالغلا لامشلا ةكئالم يلي هلامشو

 لاق امكو ء«قرشملا ةهج نم يقارعلا نكرلاب هيبش ءايندلا ةهج رخآلا نكرلاو
 كلذكو «قارعلا ةيحان نم ةبعكلا بابو .""قرشملا ىلإ راشأو .انهه ةنتفلا» : ةي يبنلا
 .ايندلا ملاع يف داجيإلل علطتو ءايندلا ةهج نم اهلك رهاوظلا نأل «هحراوج نم ايندلا باب

 هيلع ةدراولا اياضقلاو ‹ظوفحملا حوللا يف ةقباسلا رادقألا يلي امب هيبش عبارلا نكرلاو

 يذلا برغملاب هيبشو «هنع بيغم ةهجلا هذه نم بلقلا ىلع دري ام نأل «ميدقلا لزألا نم

 هلا رظن عضوم وهو «شرعلا يلي بلقلا العأو . . .تاكرحلا عيمجو كالفألا هيف برغت
 . یلاعت

 مد میرحت لثم «هديص رفنپ الو «هرجش عطقي ال تيبلا لرح طيحملا مرحلا لشو

 . كيغس يبآ نع يڏمرتلاو دواد وبآ هجرخأ 0)
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 ةكم مرح كلذكو ءناميإلا لحم وه يذلا هباق لجأ نم هيف ءيش لكو «هضرعو ناسنإلا

 .تيبلا لجأ نم مظعو مرح امنإ

 توكلملا ملاع ةطاحإ لثم تيبلا تاهج عيمج نم اهلك تاومسلا قافآ ةطاحإ لثمو

 . بلقلاب

 يتلا ةيسحلا زئارغلاو تالبجلا لثم اهلك ةكم ىلع اهيحاون يف لابجلا عافترا لثمو

 .اهيلع ناسنإلا هللا لبج

 الإ لاني ال «هلحم يف نزتخم ءام وهو «ءالدلاب هؤام جرختسي ‹مزمز رئب هيفو

 هبش هيفو «بلطلا بابسأب الإ لانت ال عرشلا مولع لثم وهو ء«بابسألاو ءاقتسالاب

 «هل برش امل مزمز ءامو «سوفنلا ىلع ملعلا سرد يف ةبوعصلا لثم وهو "فاعز
 مزمز ءامب هيبش هيظفاح دنع ظفحلا ةنازخ يف ملعلا مزو .هب هبلاط ىون امل ملعلا كلذكو

 . جيجحلا نوقسي نيذلا ةياقسلا لهأ يديأب هظفحو

 نوکت هيقو ‹«بلقلا ءاديوس :هلاثم هيف ينبم دوسألا رجحلا تييلا راوج يفو

 . ةيهلإلا ةردقلا ريبدت انيف رهظت يتلا ديجاوملا

 لوقعلاو حاورألاو سوفنلا اهلحت تاماقمو لزانم لثم :هفقاومو جحلا نطاوم لثمو

 .ممهلاو ساوحلاو تادارإلاو رطاوخلاو رارسألاو

 ال ةكم تيب نأل ءةقيقحلا ىلع هللا تيب بلقلا كلذكو «ضرألا يف هللا تيب ةيعكلاو

 . يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لاق امك نمؤملا هدېع بلق هعسوو ‹ ەهعسي

 : جحلاب ءادثلا

 دصقلا :ةغللا يف جحلا یئنعمو ‹ةعاطتسالا طرشب هضرفو ‹«جحلل سانلا هللا اعد دقلو

 هقيرط يف جاحلا اهعطقي يتلا ةجحملا نم قتشم وهو ءاهجئاوح ءاضقل هدصقت يأ ءاهکلم

 . هلا تیب ىلإ هدصقو «هترایزل

 ىلاعت هللا ىلجتي اهيفو «بولقلاب هللا ىلإ دصقلاب تيدون ناسنإلا رارسأ ةلمج كلذكو
 .'مهبولق ةرسكنملا دنع ينبلطا» :درو امك

 .معطلا ريغتملا :فاعزلا (1)
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 ةالصلا لضفأ هيلع انيبن رمأ كلذكو «نيفكاعلاو نيفئاطلل تيبلا رهطي نأ ميهاربإ رمو

 هيلع هللا حتف نيح «حتفلا ماع ةيلهاجلا ساجرألاو ناثوألا نم هرهطف هلخد نيح مالسلاو

 ىلعو «هدونجو سيلبإ ىلع رصنلاب هنكم ناسنإلا ىلع ىلاعت هللا حتف اذإ كلذكو ءةكم
 اهيلع تفكعو «بولقلا يف تلثمت يتلا ليئامتلا نم هرهط «كرشلا قئاقدو «لهجلا تافص

 . عفنتو رضت اهنأ تمهوت يتلا «سوفنلا

 امنإ بلقلا ءاديوس كلذكو «نيكرشملا يديأ نم دوسأ امنإ دوسألا رجحلا نإ :ليقو

 . نارلا اهيطغي نيح ناطيشلا تاغزنو ءلهجلاو كرشلا رطاوخ نم دوست

 يف اهفرصتو دبعلا رارسأ ةبيغ لثم : مهارقو مهراصمأ يف تيبلا نع سانلا ةبيغ لثمو
 . حابملاو ايندلا ملاع

 هللا ىلإ ايندلا نم ديعلا رارسأ جورخ لثم : ححلل ةكم ىلإ دصقلاو ناطوألا كرت لثمو

 .هيطعأ نمل ةقيقحلا ىلع ربكألا جحلا رهو ‹«لجو زع

 :تيبلا ىلإ قيرطلا عطق

 زع هللا ىلإ كولسلا لزانم عطق :هلثمو «تيبلا ىلإ قيرطلا عطق جحلا رومآ لوأو

 قيرط يف ىقلي ام لثم - ريسيتلا وأ لاوهألاو فواخملا نم قيرطلا يف يقلي ام لثمو ءلجو
 . هبرق ىلإ لوصولا قيرط هيلع هللا لهس نمل كلذ دضو «ةدباكملاو ساوسولا نم هللا

 مارحإلاو تاقيملا ىلإ لوصولا

 ىلع هرسي ديعلا فارشإ لشم :هرهظ ءارو ناطوألا هكرتو «تاقيملا ىلإ هلوصو لثمو

 . اهب ةالابملا كرتب هرهظ ءارو اهلك ايندلا رومآ يمريف ‹توكلملا حئاور قاشدتسا

 نم رارسألا درجت :هلثمو «طيخملا نم درجتلا :تاقيملا يف جاحلا لمعي ام لوأو

 دعب مث «كولسلا لزانم يف هللا ىلإ ريسلا لهأ قيرط يف لوخدلا نع لغشي امب سابتلالا
 بمأتيل ءايندلا راد يف هل ةثولملا للغلا خاسوأ نم رهطتلا :هلاثمو .مارححال لسغلا كلذ

 رارسألا سبلل لاثم وهو «مارحإلا سبالم سبل كلذ دعب مث .رسلا رهطم ىلإ لوصولل
 ءاهلخد نمل هللا قيرط يف عضاوتلاو لذلا مازتلا لاثم وهو «نيتعكر ةالص مث .دهزلا بابسأ

 لوخدلاو «مارحإلا دقع كلذ دعب مث .لجو زع هللا لهأ قيرطب قيلي ال هنأل ءربكلا كرتو

 هرومأ مزتلا ًاقيرط لخد نم لك نأل هلا قيرط مزالمب مازتلالا رارسالل هلاثمو «ةّينلاب هيف
 . مزحلاو مزعلاب
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 : ةيبلتلا يناعم نم
 نع ضارعإلاب مهبلاطو «هيلإ قلخلا اعد ىلاعت هللا نأ :اهانعمو .ةيبلتلا كلذ دعب مث

 يف دبعلا نأ :اهب توصلا عفر ىنعمو .هللا ةوعدل ةباجإ «كيبل مهللا كيبل :هوباجأف هريغ

 ديل ياي :هل ةباجتسالاو ةيبلتلاب توصلا عفريف «هبر ةرضح ىلإ لصي مل ةبيغلا لحم
 وبر ءرملا تب لو هلا تأ عا ميم ال ماعد 6 لوسا ئر اوچا اونا
 قيرط يف هدصت اليك «ةلغاشلا عطاوقلا لحمل وه امنإ اهب توصلا عفرف ۲٤[. :لافنألا]

 الإ هتوص دبعلا عفر امف ءًابئاغ الو مصأ سيل ىلاعت هنإف «لجو زع هللا عامسإل ال «هللا

 مارحإلا تاروظحم

 كلذلو ‹ نيدلاٻ اهدیصو اندلا ذخآ يف ليحلا كرت : هلاثمو .هلتق مدعو ديصلا كرت مئ

 .[۱۹۷ :ةرقبلا] وَلا دالا ََح كَم ًاوُدَوَرَكَو : ىلاعت هلوقب جحلا يف دازلاب دبعلا رمآ

 « هللا قیرط مزاول نم لالحنالاو ‹فارسإلا كرت :لاثم وهو ءةيهافرلاو بيطلا كرت مث

 همزل كلذ نم ًاتيش عقاو نمو .مرحملا روظحملا بوكرو «سوفنلا عدخ ىلإ نوكرلاو
 .عالقإلاو «ةمالظلا درو ءةبوتلاب سوفنلا ةازاجم هللا قیرط يف هلاثمو «ةيدقلاو ءازجلا

 : فاوطلاو ةكم لوخد

 ةحاس لخد نيح روضحلا رعشتسا دق رسلا نأل «ةيبلتلا نع كسمأ ةكم لخد اذإف
 هثع عطقي هروضح نألو «لاعتملا ريبكلا ةرضحب توصلا عفر بدألا نم سيل هنإف «كلملا

 .ةبيغلا لحم يف توصلا عفر هل بجوت يتلا لغاوشلا

 توكلملا ملاوع يف «رارسألا نالوج :بلقلا يف هلاثمو «تيبلاب دسجلا فوطي مث

 نكرلا ملتسي ناك نم ةباحصلا نمو .هيلإ دوعي مث رجحلاب فئاطلا أدبيو «شرعلا لوح
 نكريو «هبر قلمتي هنأ ىلإ راشأ رجحلا ىلع رصتقي ملو اهلك ناكرألا ملتسا نمف «يناميلا

 رسلا نأكف طقف نكرلا ىلع رصتقا نمو هيلع لابقإال نهيو طسبنيو ؛ءيش لك يف هرسب هيلإ
 هب تجب جت ةع لغح 5 الملا دب لي نم جب امك ريقوتلاو ريرلا ىلإ راشآ

 .هيلإ دوعی یتح الالج] هبرقی الو «هلوح فوطیو

 نم دهاش اذإ رسلا يف هلاثمو ءًأيشم ةعبرأو "ابخ طاوشأ ةثالث فاوطلا ةفصو

 )١( عارسإلاو نيفتكلا زه عم ريسلا نم برض بخلاو ببخلا .
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 مث «بحلاو ماظعإلا نم هطلاخ ام فصوو «راقولا راهظإ يف دهجلا غرفتسا هنیمي حفاص

 دقف .ةمحرلاو ةلينأمطلاو «فطللاو ةديكسلا نم هدجي امب هل هللا نيكستب سنأتسي ىضم املك

 اذإ رسلا يف هلاثمو «نيتعكر هيف ىلصيف «مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ىلإ ىحنتي مث
 ماقم ىلإ هليصوتب هدبع أدب ىلاعت هللا نآ ذإ «هرارسأ هتدوم تللخت ديلا تاحبس حفاص

 .ةلزنملا كلت هايإ هلازنإ ىلع هل ًاركش دجسو عضاوتف ءةلخلا

 ةبؤر ليبقت اهلبقيف ديلا ىلإ مجري ءرسلا كلذكو «هلبقيو دوسألا رجحلا ىلإ عجري مث
 هيلع تنتما يتلا ديلا ىأر دقف ءاهلبقو ةنملا ىأر نمو «نيقيلاو ةلخلا ةلزنم هتلزنأ يتلا ةنملل

 .اهلبقو

 :ةورملاو اةصلا نيب

 ءةئملا دهاشو «مدقتملا ماقملا لزن اذإ رسلا كلذكو ءءاعدلل افصلا ىلإ عجري مث

 وفصيف «لاوحألا عيمج نم رقفلا مزلو «ىوعدلا كرتو «هبر ىلإ كلذ نم جرخ «ديلا لبقو
 فقيف ةورملا ىلإ عرسي مث «هسفن ىلإ رومألا ةفاضإ نمو «يفخلا كرشلا قئاقد نم هيلق
 اللهم افصلا ىلع هيقرب ىقتراو ءاهنم هجورخب ءايشألا نع دعص رسلا نآ :هلاشمو «اهیلع

 ذإ ءةورملا ىلإ رفيف ءهيلإ لصو هنأ ىري وأ ءًاماقم هسفنل ىري نأ - هرس ءاقص نم - برهو

 اهكلام ةرضحب هيعدي وأ «قاقحتساب ءايشألا نم ًائيش هسفنل ىري نأ ةءورملا نم سيل

 ءاعدا نم رقي مث «ةورملا ىلإ ًاحيبق كلذ ىري نيح رفيف .حيبقلا حبقأ نم لب ءاهبهاوو

 .اهنم جرخیو «هلاوحأ ءاقص

 فاوط كلذ ىمسيو «مودقلا فئاظو تمت ذئدنعو «همارحإ ىلع يقب ًاجاح ناك اذإو

 ‹«هتمعنب دبعلا ىلإ مدقت يذلا ميدقلا ىلع رسلا مودقو ‹«تيبملا ىلع قلخلا مودقل «مودقلا

 .هيلإ ءايشألا نم جرخي یتح «هراوج يف هلزنتساو

 : تافرع ىلإ ةکم نم

 يف ىلاعت هللا راوجب تلخ اذإ رارسألا كلذكو «تافرع ىلإ ةكم نم نوجرخي مث

 ءاهل فلس ام تركذتف ءاهيلع امو اهلام اهفيرعتل «هيلع ضرعلل اهاعدتسا نمآلا همرح

 .اهل فلس ام ةدهاشم ىلإ راوجلا برق نع تجرخ اهركذتبو

 يف نولزنيو «هیدي نیب فوقوو هلا ىلع ضرع هنأل ‹«جحلا فتقارم مظعأ ةفرعو

 لبق وهو ةه هللا لوسر لزن ثیح «ینم يف «ةنانك ينب فيخ» :هل لاقي عضومب مهقيرط
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 الو دب ال هنم فوخلا قيرطلا يف اهضرتعا هللا ىلع ضرعلل تأيهت اذإ رارسألا هلاثمو «ةفرع
 .ةرفغملا ميظع نظلا نسحب هللا ىلع تنمتو «طنقت مل رارسألا تفاخ اذإو ءةلاحم

 ينمتلاب نظلا نسحو فوخلا ماقم تلخد اذإ رارسألا كلذكو «ةفرع ىلإ نولحربو

 لزني ىتح لازي الف «لهأ هل وه امب ىلاعت هللا ةفرعم اهل تحال هيف ءاجرلاو «ىلاعت هيلع

 تلح نيح رارسألا راظئناب هببش وهو «فوقولل سمشلا لاوز نورظتنيو «ةفرع نولزنيف «اهب

 .اهيلع دري امل ءاجرلاو فوخلا ىلع هلا ةفرعمب

 كلملا يلجت ءيجمب راذنإلا :هلاثمو ءةبطخلا يف مامإلا ذخأ سمشلا تلاز اذإف

 لالجإلاب هل نوفقي فيكو «هيدي نيب بدألا مهل هميلعتو «هيلع همودقل اوبهأتيل «نايدلا
 . ميظعتلاو

 عضخ كلملا ررهظ ىلجت اذإ رسلا كلذكو «ةيطخلا دعب ةالصلا يف نوذخاأي مث

 مهل رهظي مل هنأل .بسحف ةضورفم اهنأ ىلع ال «هيلجتل ةيحت ةالص يهو «هلالجل دجسو

 دحأ مدقي الف ءهل رسلا لشمت يف ةبساحمو ضرع نطوم هنأل ءمهيلع هل بجاولا تقو الإ

 . باسحلاو ضرعلا ةئيهل ةلفانلا يه يتلا ةيدهلا ىلع

 هللا يدي نيب مدق نم نأل كلذو ‹میدقت عمج امهنوعمجي ءرهظلا عم رصعلا نومدقیو

 ةالصلا تمت اذإف .كولملا كلم يدي نيب صالخلا بلط عطقي ال ضرعلاو ةبساحملل ىلاعت

 تقرع اذإ رارسألا كلذك «سمشلا بورغ ىلإ بونذلاب رارقإلاو ءاعدلاو فوقولا يف اوذخآ
 عقاو امو «هقح يف دبعلا لمع امو ءاهيلع امو اهلام ىلجت «هتمظع تدهشف «ماقم يف هللا
 هيرايل اهب رقيف. «ماقملا كلذ يف هركذت الإ هتآبخم نم ءيش یقبي ال یتح «هلک هرمع يف

 رائآ دجت كانهو «هرتس فيثكو «يرابلا حلص راثآ دجي ىتح عرضتيو وعدي لازي الف «ىلاعت
 فارشإ ةفرع لهآ ىلع فرشي ىلاعت هنأ نم ةفرع موي يف هتكئالم ىلإ هب هللا ىحوأ ام نعم
 .هاربغ افعش ينوتأ يديبع ىلإ اورظنا» : هتكئالمل لوقيو «مهيلإ رظنيف «ماركإ

 :ةفلدزملا ىلإ تافرع نم

 ةبساحملا ةرارح ةبيغ ىلإ رسلا يف ةراشإ كلذو «ةفلدزم ىلإ اورفن سمشلا تباغ اذإف
 ‹«تاروعلا فشك ءوض ةبيغب حرفلا دوجوو ‹سوفنلاو حاورألاو رارسألا ىلع ضرعلاو

 تماصلا نب ةدابع نع ًالوطم يناربطلاو . فيعض وهو عفار نب ليعامسإ هيفو ًالوطم رازبلا هجرخأ (۱)

 . حیحص هكلصو
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 نسحملا كبر ترهاج اذه لكبأ «كل فأ :دبعلل قئالخلا لوقت ال ىتح «سوفنلا تآبخمو

 ؟كيلإ

 رفاغمب ترفختو «فيثكلا رتسلا ةيدرأ رارسألا تسبلأ هتسبل مهيلع هللا لبسأ اذإف

 ذئنيح هنأل «قفشلا بيغم دعب ءاشعلاو برغملا اهب نولصيو «ةفلدزم ىلإ نوهجويف «ةرفغملا

 رتسلاب سابتلالا لامكب ءرسلا كلذكو ءاهرح بهذيو «ةيلكلاب سمشلا ءوض بيغي
 ىلإ لصي «جاحلا كلذكو ء«لجو زع هللا نم ىفلزلاو فلزلا لزانم ىلإ لصي «فيثكلا
 . قفشلا باهذ دعب ةقلدزم

 نع مهريهطت لمك ذثنيح مهنأل نيتالصلا نيب اوعمج ةفلدزم ىلإ اولصو اذإف
 ةنسلا تناكف «ةبساحملا لقث نم لصاحلا بعتلاو دكلا تارارح عيمج لاوزب «تافلاخملا

 ءةراهطلا لامك دعب ةالصلا نوكتل «ةفيطللا ذهل «ءاشعلا عم اهعمجو برغملا ةالص ريخأت

 نم يهو «ةفلدزمب جاحلا لستغي كلذلو «هركذ مدقت يذلا بعتلاو دكلا نم رسلا غارفو

 ةعيفر ةلزنم يهو «ىفلزلا ةفلدزم لوزنل بهأت لسغلا اذهو «جحلا يف ةبحتسملا لاسغألا

 :ابس] حلر دنع گرفت یاب دوا الو لونا ةمحرو لضقب الإ لانت ال برقلا نم
.[Yv 

 : ىنمو مارحلا رعشملا

 برق ىلإ مارحلا رعشملاب اوفقو حبصلا ءوض حال اذإف «مهتليل لوط ةفلدزمب نوتيبي مث

 وفعلا درب تدجوو «برقلا لحم تلزنو ترهظ اذإ رارسألا كلذكو «سمشلا عولط

 يأ «راكذألا لضفأ نم ركذلا اذهو «هيهنو هرمأ دنع هتركذف هللا مراحم ىلإ ترظن ءرتسلاو

 وهف «يهاونلاو مراحملاب ترعش هيهنو هرمأ تركذ اذإ رارسألا نأل «هيهنو هرمأ دنع هللا ركذ

 دعب مارحلا رعشملاب قوقولا ناك اذهلف ءريهطتلا دعب سندتت اليك ءاهروعش لحم يف ركذ
 . ةفلدزملا

 تركذت اذإ رارسألا :هلاثمو ءرسحم نطبب نوعرسيو ءىنم ىلإ جاحلا عفدي مث

 -اهيف عقت نأ نع تبرهو كلذ نع ترفن ءاهروعش لحم يف هيهنو هللا رمآ مارحلا رعشملاب
 ركذتي رسلا نأل ءهيف يشملاب جاحلا عرسي يذلا رسحم نطب هبشت يتلا - تامرحملا ينعأ

 .اهنم هل عقو ام ىلع رسحتيو ءاهنع رفيف مراحملا

 ناك امنإو ءلفس رسلا يف تارسحلا مضوم نأل ءاهلقسأ نم ةبقعلا ةرمج نومري مث

 ت . عردلا وهو « رقغم عمج رفاغملا )1(
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 ؛«مراحملا ركذب رعش اذإ هنأ :رسلا يف اهلاثم نأل رسحم نطب نم هيوره دعب يمرلا اذه

 وهو هرسب هآرو «تافلاخملاو مراحملا يف هعقوأ يذلا ركذت اذإف ؛رسحتو ءاهنم برهو
 يه يتلا هسواسو جاحلا هيلع دريف «هقراغي ال مراحملا عم سيلبإ نأل «هامر «سيلبإ

 ىلع جاحلا بضغي «هبلقو هرس يف «هيلع اهدر اذإ هقرحتف «منهج تارمج نم تارمج
 . ؟تارمج» تيمس كلذلو «دقوتت ةرمج بضغلاو « هلا بضغل سيلبإ

 يحو لبقي نم هسفن نم رکڏت هتارمجب سیلبإ هجو یمر اذ هنأ :هلاثمو «حبذي مث
 ءاهتدالبل ناطيشلا هعدخيف ءاهب داري اذام يردت ل يتلا ةيميهبلا تاقصلا يه اذإف ءناطيشلا

 .اهتاكزب ةنطقلاو ءاكذلا اهل لصحي يكل ‹حبذلاو رحنلاب اهیک زيف

 هللا يف تقيرهأ اذإ ةيميهبلا ةيسفنلا ءامدلا نأ :رسلا يف هلاثمو «رصقي وأ قلحي مث

 يتلا يصاونلا يهو «هنع اهب ودعلا قلعتي يتلا قئالعلا تعطق ءاهعم ودعلا يراجم قييضتل

 كنأ :يأ ءليوط ليل كيلع :لوقيو ايندلا ةايحلا مونو «ةلفغلا ليل يف اهيلع ناطيشلا دقعي

 زجب سيلبإ نم زرحت دقف هرس نم قئالعلا عطق اذإف «كضارغأ ىلإ دلخاف ءًاليوط شيعت
 . قيتعلا تيبلاب ةضافإلا فاوط الإ جحلا لامعأ نم هل ىيب ملو «هل قرلا ةيصان

 : ةضافإلا فاوط

 ىلإ ًارح هجوت قئالعلا نم للحت اذإ رسلا كلذك ءةضافإلا فاوط ىلإ جاحلا هجوتيف
 هب فوطیف «هدیس تیب

 مايأ حبذلاو رحنلاو رامجلا يمر متيل ءنيموي وأ مايأ ةئالث اهب ميقيف ىنم ىلإ عجري مث
 ترعشتسا ءاهتيرح دعب ةضافإلا فاوط تفاط اذإ رارسألا نأ :رسلا يف هلاثمو ءقيرشتلا

 اذإ سوقنلا نأل ءرامجلا يمر مامت يصقتستف «ىنم ىلإ عجرتف ءاهتاحابم ىلإ عوجرلا

 ءاهحبذ يصقتسيف «تامرحملا ىلإ عوجرلا ىنمتت اهنإف جحلا نم تاحابملا ىلإ تعجر

 ناطوأ ىلإ تعجر اذإ ىوقتلا مامزب سوفنلا سبحل ًاديكأت ءةرم دعب ةرم رامجلا ةيقب يمريو
 . تاحابملا

 : عادولا فاوط

 ءهدالب ىلإ عجريو «عادولا فاوط فوطيف «هجح مت دقف قيرشتلا مايآ تمت اذإف

 اهضارغأ ىلإ عوجرلا نم دب ةيرشبلل نكي ملو «هجح فئاظو تمت اذإ رسلا نأ :هلاثمو

 فاوطلا اذهف «هدنع هرس كرتو «هبوبحم عدو اذإ بحملا فاوط هبر تيبب فاط ءاهتاحابمو
 ؛ةمرحلل مظعأ هنإف «ةقرف عادو هرهاظ يف ناك نإو ءهيلإ عوجرلاب ةركذت فاوط وه امنإ
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 دنع سولجلا ةرثك نألو ."«ًابح ددزت ًابغ رز» :ة لاق امك «ةبحملا ىف ًاديكأت دشأو

 ةفلاخم يف عقي نأ بحملا ىلع ذئنيح فاخيو «لالدإلاو سنألا ةرثك بجوي بوبحملا
 ًاروظحم تعقاو عجرت مل نإف ءاهضارغأ ضعب لمت سوفنلا نألو «لالدإلا ةرثكل بوبحملا

 يف فعاضت بونذلا نأ ربخلا يف درو دقو «هراوج يفو «بوبحملا كلملا تيب ةرضحب

 بيرق هنإ انع وفعلا هللا لأسنف «مهفاف ءاهانركذ يتلا ةلعلا هذهل تائسحلا فعاضت امك ةكم

 تجوم

 : جحلا عاونأ

 أعم جحلاو ةرمعلاب نارقو جحلاب دارفإ : برضأ ةئالث ىلع جحلا نأ يخأ اي ملعا مث

 . جحي مث جحلا مايأ ىلإ ةرمعلاب عتمتو

 عاونألا ىلاعت هللا ركذ دقو «فخأ نآرقلاو عتمتلاو ءاهبعصأو اهاضفأ دارفإلاب جحلاو

 مَ نق : عتمتلا يف لاقو ۱۹١[ :ةرقبلا] ي ملو عك اشي :نآرقلا يف لاقف ةثالثلا
 لآ] تلا جج یال لع ويو :دارفإلا يف لاقو 1۹١[. :ةرقبلا] ج لإ لاب

 4V] : نارمع

 هللا ىلإ دصقلاب «ةيلكلاب ايندلا رومأ نم جورخلا :جحلا رارسأ يق ًادرقم جحلا لاثمف

 لوط سفقنلا ىلع قييضتلا ىلع مزعلاو « هنود ءايشألا نم َءيش يأ ىلع جیرعت نود یلاعت

 ءيش هبشأ وهو «نيفراعلا رابك الإ هقيطي ال اذهو ءاهب ركذ اهقرافي الثل ءايندلا ةايحلا ةدم

 .ةرخآلاو ةمايقلا رومأ نم ءءارو امو توملاب

 :ةرمعلا

 ىلع ةايحلا قمر ءاقب :وهو «رمعلا نم ىنعم اهظفل يفو «ةدايزلا نم ةذوخأم ةرمعلاو
 عاتمتسالا وه عتمتلاو . حم نف :ىلاعت لاق كلذلو ءايندلا رمعت مل اهالول هنأل «ضفنلا

 نم نیلا يف ّركّيَع َلَّمَج امر :ىلاعت لاق امك (جحلا) مايأ ىلإ ةيعرشلا تاحابملاب
 .تاحابملا ىلإ دوعي مث .[۷۸ :جحلا] ¢

 ءنيل يف ةدش ناميإلا» :درو امك ةدشلا عم قفرلا نارتفا ىلإ ةراش] هيف نآرقلا كلذكو
 یتؤت نابحی امک هصخر یتؤت نآ بحی هللا نإ» :ریخلا يف درو امكو .«نيقي يف ةحامسو

 .ةدابع نب دعس نع ىلعي وپا هجرخا (1)
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 ىدهلا قسأ مل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» : عادولا ةجح يف ةي لاقو “اهمئازع

 لوسر اي :ليقف ؟ةرمع اهلعجيلو للحتيلف ىده هعم سيل مكنم ناك نمف «ةرمع اهتلعجلو
 . جحلاب درفآ دق ناكو ."هدبألا دبأل لب :لاقف ؟دبألل مأ ءاذه انماعلأ «هلا

 : ةي يبنلا ةرايز

 الأ طرشب ءاهب ةمحرو «سوفنلا ىلع ءاقبإ اعم ةرمعلاو جحلاب ي يبنلا لهأ دقو

 دعب ةي يبنلا ةرايز تبحتسا كلذلو ‹ءلجو زع هللا هبحي ال يذلا ؛فارسإلا دح ىلإ جرخي

 نوكي «هتاحابم ناطوأ ىلإ عجرو ؛مدقت امك عادولا فاوط فاط اذإ رسلا نأل «جحلا

 هنمو ءةنسلا سأر وه يب يبنلا نأل ءىوهلا عابتاب ال ةنسلا يده ىلع هتاحابم ىلإ هعوجر

 ةرايزلا كلت نوكتل «جحلا ءادأ دعب هترايز تبحتسا اذهلف ءاهلك ةنسلا وه لب تعرفت

 نوک یتح مکدحأ نمؤي ال» :لوقی ی هللا لوسر ناک دقو . ةَ هتتس حیباصم ىلإ ًاعوجر

 . "هب تثج امل ًاعبت هاوه

 . نیمآ «هلضفو هنمب ءًايصنو ًاظح ريخ لك نم انل بتكي نأ هللا لأسن

 ‹«نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹«قاررألا هذه يف هريطست هللا دارآ ام رخآ اذه نکيلو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هبحصو هلآو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو
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 .ةريره ييآ نع هجام نبا هجرخأ )0(

 .رمع نیاو سابع نبا نع الوطم دمحأو . يراخبلا هجرخأ )0

 .دوعسم نبار سنآ نع يراخبلا هجرخآ )۳
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 مالسإلا م ولع ةصالخ

 يراصنألا ينارعشلا باهولا دبع بهاوملا يبأل

 مولعلا ةدبز

 مالسإلا مولع ةصالخ باتك

 هتبسانمل مالسإلا مولع ةصالخ» مسا هل انرتخا دقو ؟مولعلا ةجيتن» يلصألا همسا

 .رصعلا ةيلقعل هل اييرقتو «هعوضومل

 يف بتك دقو «لئاضفو قالخأ )۹١۷( مقر تحت ةيرهزألا ةبتكملاب طوطخم وهو

 مجح يف ةقرو نيرشع يف عقيو .نيسح يلناجنوط دي ىلع رشع يداحلا نرقلا رخاوأ

 .هداز يتفمل عامس رضحم هيلعو ‹خسنلاو يسرافلا نيب هطخو ‹نمئلا

 يديرمو «ملعلا ةبلط عمجت ةسسؤم بحاص هنوک بناج ىلإ ينارعشلا مامإلا ناک

 مسريو ءًايفاقثو ًايدام اهاعري ءرصم يف ةحداكلا ةقبطلاب ةقئاف ةيانع ىنعي «فوصتلا قيرط

 . مهلالغتساو كرتلا فسع نم ةيامحلا قيرط اهل

 .فرحلا لهأو نيدبعتملا هناوخأ نم ةعامجل هبتك هنا :هباتك ةمدقم يف لوقي وهو

 نأل «ىرخألا ةلودلا دالب يف هتقيرط ىلع وأ هتيواز يف نيدبعتملل هبتك هنأ نظلا ىلع بلغيو

 ال كلذك فرحلا لهأ نأ امك «عورفلا بلطب هيف نولغتشي ًاتقو مهل عدي ال ةدابعلل عاطقنالا

 . ليصأ يمالسإ دشرمك هتوعد قيرط ىلع ينارعشلا

 ةينامث نع هبتك ام زكر دقف «نيفرتحملاو نيدبعتملا ىلع نمزلا راصتخا لجأ نمو
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 نايبلاو يتاعملا وحنلاونيدلا لوصأو هلوصأو هقفلاو نآرقلا ملعو ريسغتلا ,يه ةيمالسإ مولع

 .هابتنالاو باجعإلا يعرتسي ًازيكرت فوصتلاو

 ملسملل هنم دب ال ام هيف نیبی ًادرفنم ًاثيدح مولعلا هله نم ملع لک نع ثدحتي وهف
 مهدوزي نأ لفغي الو ؛مهبر دنع سانلل هنم ةدئاف ال امو .هبر مامأ هتاجن هيلع فقوتت امم

 ةءارق دعب مهكرتي لب «ناسللاو بلقلا ةمجعو لهجلل ًابهن مهعدي ال ثيحب ملع لك ةصالخب
 ةفلكلا نم ديزم الب ءريصق تقو يف ءالهجلا ميلعت ىلعو ءءاملعلا ةاراجم ىلع نيرداق هباتك

 .ءاعلاو

 : باتكلا صئاصخ

 يف اهدجن ال ثارتلا بتك نيب ةزيمتم صئاصخ اذ ربتعي هرغص ىلع باتكلا اذه

 .ةلمتكم الو ةعمتجم ريغ ةروصبو ًاردان الإ ةثيدحلا تافلؤملا يف الو اهتاليثم

 فاوط اهريغو ةينامشلا مولعلا هذه نيب فاوطلا نمدأ يتارعشلا نا نم مغرلا ىلعف

 ةررحتم ةيلقع نع انل فشكي اذه هباتكب هنا الإ اهيف ةيفخلا قئاقدلاو عورفلا نع ثحاب ققدم
 تاعيرفتلاب زازتعالا ىلع اوجرد دق ءاملعلا نأ ذإ .نيقحاللاو نيقباسلا ءاملعلا ديلاقت نم

 دح نع لمعلا اذهب اوجرخو ءاهنع اوباجأو ةعقاو اهوضرتفاو عئاقو هقفلا يف اوعرتخا ىتح
 نع ًاثحب ال ةعاربلل ًاتابثإ ةرظانملا اولدابتو ءملعلا لئاسم رئاغص يف اوفلتخاو ءًانايحأ لقعلا

 ملع يف مهشحب يف اودرطتساو ءةلدألا ىلع ًابيردت تارظانملا هذه لثم اومس ىتح «ةقيقحلا

 اذه ليواقأ نيب يلصألا ثحبلا هعوضوم ىفتخا ىتح دفاولا نانويلا لدج ىلإ مولعلا نم

 ثحيي يذلا ليصألا يعولا فقوم كئلوأ لك نم فاطملا ةياهن يف ينارعشلا فقوف .لدجلا

 متعضا : عيمجلل لوقي لهف .هديفي الامو تاشقانملا هذه نم ناسنإلا ديفي امع ةحارص يف

 بلط لبس مهل ًأيهتت مل نيذلا نيب امس ال «يدجي ام وه اذهو .يدجي ال اميف مکتقو
 تاشقاتملا هذهب كش الب نوراضي ءالؤهف ‹كرحتملا لقعلا ةاتاومو .تقولا عارف نم ملعلا

 .لئزلاو لالضلا ىلإ نايحألا نم ريثك يف مهجرخت ىتح

 :يزوجلا نبا ريبكلا ظعاولا هلاق ام كلذ ةيآو

 ناكف «ماوعلل ريكذتلا ربانم اوقتراف «مجاعألا عدبلا لهأ نم ةعامج دادغب ىلإ مدق»

 صفعو قرو الإ فحصملا لهو «مالك ضرألا يف يل :نولوقي مهنا مهسلاجم مظعم
 تناك هللا نيأ :ةهَب يبنلا اهل لاق يتلا ةيراجلا نأو ءءامسلا يف سيل هللا نأو «جازو

 :نولوقي مث .ضرألا يف دبعت يتلا مانصألا نم وه سيل يأ ءءامسلا ىلإ تراشأف «ءاسرخ

 ؟توصو فورح نآرقلا نأ نومعزي نيذلا ةيفورحلا نيآ
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 عمسي مهدحأ راصو «ماوعلا رثكأ رودص يف نآرقلا ميظعت ناه یتح كلذك اولاز امف

 .؟سيک يف ليربج هب َءيجي ءيش نآرقلاف الإو ‹«حيحصلا وه اذه : لوقف

 هبهذم باتكلا اذه يف لمجي وهف فوصتلا بناج نم ىتأ دق ينارعشلا ناك نغلو

 . هجهنم الو هبرشم نم سيل امب هيلع لوقنمل ًالاقم هدعب عدي ال امب يفوصلا
 امو .اذه ريغ ًائيش سيلو «ةنسلاو باتكلاب لمعلا نع ءيشان نادجو هدئع فوصتلاف

 دقف ةفاطللاو ةقدلا نم تغلب امهم مولع اهنأل «ينارعشلا دنع أطخ نطابلا مولع هنع لاقي

 ؟نطاب هنآ رهاظلا نع لاقي فيكف «قاروألا يف ترطسو ترهظ

 «نوكلا رارسأ ضعبب اهبحاص سحي ىتح فشت نأ حورلا ءافص جئاتن نم ناك اذإو

 اهب رخفي ةرخفم تسيلو ‹ينارعشلا دنع ةنايخ ريغلا نع تابيغملا كلت نع ثيدحلاف

 .نوللضملا

 لخد ال تازجعملاك ىلاعت هللا لعف يه امنإو اهيف دبعلل لخد ال ينارعشلا دنع تاماركلاو

 . ةتسلاو باتكلا جاهنم ىلع لمعلل قيفوتلا : ةماركلا مظعأف كلذ لك قوفو ءاهيف لسرلل

 . قالخألا ميوقتو سفنلا ةيقنت ىلإ ًاساسأ فدهي فوصتلاو

 .ةيفوصلا دنع قالخألا عوضوم يف قحلا يه ةيرظن نع ينارعشلا ركف قلأتي انهو

 فوصتلا قيرط اوكلسي مل اهباحصأ سوفن نم لوزتو جلاعت ةثيدرلا قالخألا نأ نوري نيذلاف

 . يفوصلا كولسلا يف نوئدتبملا اهفرعي نأ بجي امك مهسوفن اوفرعي ملو «هتقيقح ىلع

 رمألا يف ام ةياغو «ىلوألا ناسنإلا ةنيجع يف ةدوجوم اهلك ةنسحلاو ةثيدرلا قالخألاف

 قالخألا نم دحي ةنسلاو باتكلا ىضتقم ىلع كولسلاو ءاهداهجو سفنلا ةضاير نأ

 قلطنتل ةليمجلا قالخألل لاجملا حتفيو «لمعلا نع ةلطعم اهلعجيو ةثيدرلا تافصلاو

 . لمعتو

 سكعي ةنسلاو باتكلا جاهنم نع دادترا وأ «هيف ةسكن وأ .كولسلا يف للخ يآو

 . ةئيدرلا قالخألل ًاعساو بابلا حتفيو «ةنسحلا قالخألا لّعي ذإ ءةيضقلا

 . فوصتلا قئاقح كردي ملو

 هزكر يذلا يفوصلا هريكفت لالخ نم اهيدبي ةيقنلا ةيركفلا ينارعشلا ةفيحص هذهو

 الو فیدجت الو ءاهیلع رابغ ال ‹«فوصتلا نع اهبتك يتلا تاحفصلا هذه يف هصخلو

 . فیرخت
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 قيقحتلا جهنم

 دمحبو ءليمجلا خسنلا طخب بتك يذلا طوطخملا هلصأ نم باتكلا انخسنتسا - ١

 .هنم ريثك الو طلغلا نم ريطخ لصألا يف نكي مل هللا

 .هل نيوانع ال ًادحاو ًاقسن هبتك فلؤملا نأ ذإ «تاعوضوملل نيوانع انعضو - ۲

 .رصعلا حور مئاليلو «عرضوملا عم بسانتيل همسا انريغ - ٣

 .ةيوبنلا ثيداحألا كلذكو ءاهانححصو ةينآرقلا تايآلا انجرخ - ٤

 . فلؤملا مالك نم نايبلاو حيضوتلا قحتسي ام ىلع انقلع _ ه

 اذه فاصلإ يف اهرامث يتؤت نأ وجرن ينارعشلا نع عافدلل ةيفاو ةسارد انبتك -

 . ميظعلا لجرلا

 بيجم بيرق هنإ سانلا هب عفئي ناو «هدحو هل انلمع صلخی نأ یلاعت هللا نم وجرنو

 .هالاو نمو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «تاوعدلا

 : .م 1۹۸٠ ةنس سرام ۱۸ ه ٠٤١١ ةنس لوألا یدامج ةرغ يف ةرهاقلا

 اطع دمحأ رداقلا دبع
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 دیا یرّلآ قا

 هلآو دمحم اندیس ‹نيلسرملا فرشآ ىلع مالسلاو ةالصلاو ‹نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .. .فعيو ‹نيعمجأ هبحصو

 لقو «بلق رهظ ىلع بتكلا نوتم ظفح نع مهتمه ترصق دق سانلا تيأر املف

 ال يتلا ءةلطاعلا عورفلاب ةلوطملا بتكلاو حورشلا نم هتعلاطم يف نوطروتي امب مهعافتنا

 مولعلا كلت دبز ركذ يف ىلاعت هللا ترختسا ءاهب نوملعي الو «ردانلا يف الإ اهنع دحأ لأسي

 ؛مهيلع قيرطلل ًابيرقت «نينمؤملا نم ةعفانلا فرحلا لهأو «نيدبعتملا انناوخإ نم ةعامجل
 امنإو ءتاينلاي لامعألا امنإو ءءاهقفلا نم ملعلا ةبلط لغتشي امك لاغتشالل مهغرفت مدعل

 . (یون ام ءیرما لک

 ملعو «ريسفتلا ملع : ةينامث اهيف فيلأتلاب ينتعأ يتلا مولعلا ةلمج نم نأ ملعاو

 يناعملا ملعو ءوحنلا ملعو ‹ نيدلا لوصأ ملعو « هقفلا لوصأ ملعو ‹هققلا ملعو  نآرقلا

 : لوقنف ىلاعت هللا ءاش نإ بيترتلا ىلع اهنم ملع لك ةدبز ركذنلو .فوصتلا ملعو «ناييلاو

 نارقلا ريسفت ملع

 ءاهعسو الإ ًاسفن فلكي مل لجو زع هللا نأ يخأ اي ملعاف نآرقلا ريسفت ملع ةديز امأ

 يضر قيدصلا فلكي الف «نيعمجأ قلخلا ماهفأ عست ةعساو ةغلب زيزعلا هباتك هللا لزنآ دقو

 الو ءةلاسرلا ةبترب صاخ وه امم ءنآرقلا نع ةي هللا لوسر همهف امب لمعي نأ هنع هللا

 ةبترب صاخ وه امم هنع هللا يضر قيدصلا همهف امب لمعي نأ ةباحصلا نم دحأ فلكي

 ةيالولا ةرئادب صاخ وه امم ءايلوألا رباكأ همهف امب لمعي نأ ملاعلا فلكي الو ءةيقيدصلا

 . . .اذكهو ءءاملعلا رباكأ همهف امب لمعي نأ نينمؤملا داحآ فلكي الو «ىربكلا

 نم نينئال واستم نآرقلا نم ملع ىلجت ام هنأل «هروصقل دحأ مهف دحأ ىطخت امف

 الو ارحب هتدجو هتيتأ بناوجلا يآ نمو ءهل لحاس ال يذلا رحبلا وه ذإ ءادبآ قلخلا

 يف دحأل نذإ ةدئاف الف «مهفلا نم هبلق يف ىلاعت هللا هرقرأ ام الإ نمؤم لك بلق يف خسري

 .اهنود امإو «هتجرد قوف امإ هنأل ءناك نم ًانئاك ءّادبأ هريغ زيسفت ةعلاطم

 عم ابدآ هيلإ لزني نآ هل سيلف اهنود ناک نو «هبلق هلقعتی الف هتجرد قرف ناک ناف

 .اهيف ةدئاف الف - ضرف ول - يراستملا ةعلاطم امإو «قحلا
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 رومألا فالخب ءطابنتسالا اهقيرط يتلا ةيفخلا رومألا ةعلاطم ميسقتلا اذهب راندارمو

 بجي اذه نإف كلذ وحنو «ناريجلاو نيدلاولاإ هقوقجو. ءةاكزلإو ؟الصطلاب رمألاك «ةحيرصلا
 .۔یندأو العأ نم دحأ لك ىلع هب لمعلا

 .ريغ ال مهسفنأ يف اهمظعو قوقحلا ةدهاشم يف نوتوافتي مث

 رحنو .«رويسلا لئارأ يف فورحلاو ‹تافصلا تایآو ‹تاهباشتملا تایآلا.ملع اأو

 نم دحأل يغبني الف «حيرصلا فيرعتلار «حيحصلا فشكلا لهأب صاخ وه امم كلذ

 لاق هيناعم ضعب مهف ىلاعت هللا هاطعأ نم نكلو .هنم ءيش ىنعمب عطقلا مهريغو نيدلقملا

 هللا ىلإ هملع لكي ء«كلذ نم ًاثيش ىلاعت للا هطعي مل نمو «هيف ینعملا وصح ريغ نم «هب

 . لئاقلا الإ ةقيقح لئاقلا دارم ملعي ال ذإ.ءهيف ىلاعت هللا ملع ىلع هب نمؤيو «ىلاعت

 نإ «ينلقت ضرأ يأو .«ينلظتءءامس يأ» :لوقي هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ناكو

 نأ نآرقلا نم ًائيش سف نم لكل بدألا نم (نأ) ملعف ..؟هدري مل .ام ىلاعت هللا باتك يف تلق
 ثلا نم فيرعتب كلذ نوكي نأ الإ ءريغ ال اذكو اذك ةيآلا هذه نم هتمهف يذلا :لوقي

 . یلاعت

 اولضف «مهلوقعب تافصلا تايآو هباشتملا ىلع مالكلا يف نوريثك موق ضاخ دقو

 مهنإف «مالسلاو:ةالصلا مهيلع مهلسر عمو «ىلاعت.هثا عم بدألا مهل ىلوألا ناكو «انلضأو

 بدأ ءوس نذإ اهليوأتف ءاهليوأت مهنم دحأ نع لقني ملو .«ىلاعت هللا نم يه امك اهب اوءاج
 . لجو زع هللا لهآ دنع

 ليوأتلا قيلي الف «نايبلا نع هروصقو «عزاشلا ةحاصف مدعب ًاضيأ نذؤم كلذ.نأ عم

 كلذ ةماعلل لوؤي نأ ملاعلل نأ حلا نكلو ء«مهصقئلو مهروصقل نيملسملا ةماع مالكل الإ

 انباتك ةمدقم يف نيلوؤملا ماسقأ انركذ دقو «لجو زع هلل مهبولق يف ميظعتلا هب موقي ام ردقب

 عيمج نأ يف هعجارف ملعلا بلاط بدأ نايب يق «ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك» ىمسملا

 تاهباشتملا تلايآلا نم ءيش ريسفتل ردصتلا مهنم دحلأب قيلي ال ةمكحملا .لوقعلا. باحصأ

 .ًادْبأ :ةقيقدلا ماكحألا نم اهالا امو تالفصلا تايآو

 لك تحت بتكو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهع ىلع ًافحصم لجر بتك دقو
 ‹«ضارقملاب فحصملا ضرق مث «ةردلاب هبرضو «هنع هللا يضر ومع هي اعدف ««اهريسفت ةيآ
 فلسلا نم دحآ عضي مل كلذلو ؟۲لجو زع هللا مالك ينئاعم يف ملكتي كلثم» :هل لاقو

 ام عيمجو «رخآ نود دحاو مهف ىلع ديقنت الو رصحنت ال هيناعم نأب مهملعل «طق ًاريسفت

 طق هنع هللا يضر ملكتي ملو «طيحملا رحبلا نم ةطقنك وه امنإ هريغو سابع نبا نع. لقن
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 مارحلاو لالحلا يف ملكتي ناك امنإ ءنآرقلا رارسأ نم ءيش يف داهشألا سوؤر ىلع
 . مهريغو برعلا فالجأ نم مالسإلاب دهعلا بيرق وه نم ًاملع كلذب طيحيل «لئاضفلاو

 فرع نم الإ ًاملاع ىمسي ال :لوقي هنع هللا يضر صاوخلا ًايلع انخيش تعمسو

 امو «بطاخ نملو ‹عراشلا ملكتي ناسل ياب فرعو ؛ةعيرشلا هب تءاج ظفل لک ینعم

 . لاوقألا بستنت نملو «لاعفألا مجرت نملو «بطاخملا نمو «بطاخملا نمو «هب بطاخ

 كلذ ملع دري ملو «هرهاظ ىلع رمألا لصحو «عراشلا ملكت ناسل يأب ملعي مل نمف

 ‹لهاج وهف هسفن ىلإ هتبسن لثم ىلاعت هللا ىلإ تعنلا كلذ ةبسن دقتعاو «هلوسرو هللا ىلإ
 نود هيبشتلا تحن هلوبقل «ناميإلا نم فصنلا ىلع هنأل «ةيمالسإلا قرفلا فعضأ نم وهو

 .ميحر روفغ هللاو «هيزنتلا تعن
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 نآرقلا ملع

 فالتخالل ًاعفد هوعضو امنإ حلاصلا فلسلا نآ - هللا كمحر - ملعاف نآرقلا ملع ةدبز امآو

 أرقي هعمس نيح «بعك نب ّيَبأ عم هنع هلا يضر باطخلا نب رمعل عقو امك «نآرقلا يف

 لوسر ىلإ هب ىضمو هذخأف وك هللا لوسر نم وه اهعمس ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس
 لكل لاقف ءهظفح امب دحاو لك ًارقف «ًأرقي نأ امهنم دحاو لك ةَ ىلص رمأف ةي هلا

 . «فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نأ «تلزنآ اذكه» :امهنم

 مجرتي ب ناكو «نآرقلا هنع ذخاأتل وي هللا لوسر ىلع درت تناك لئابقلا نأ كش الو

 «مهرجو «ءىطو «ليذهو «ريمحو «ةنانكو «شيرق لئابق نم ءاهتغل بسحب ةليبق لكل
 امبرو ‹«كلذك هتغل نمل ةثالثلا وأ نيفلألاو فلألا ردف ةي دم امبرف .اهريغو «جحدمو

 امبرو «ماغدإلا هتغل نمل مغدأ امبرو ءةلامإلا هتغل نمل لامأ امبرو «ميخفتلا هتغل نمل مخف

 اناهن وأ اهب هللا انرمأ يتلا ماكحألاو بادآلا هوجو رئاس يف اذكهو «قيقرتلا هتغل نمل ققر

 . ريغتت ال نآرقلا عيمج يف ةدحاو اهلكو ءنآرقلا يف اهنع

 يف وهو ًأرقي اعفار ىأر رمع نأ ۷۱/۱ دنسملا يفو 1 نآرقلا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (1)

 ةرم « نيترم تعقو ةصقلا لعلف « ثيدحلا . . ةالصلا يف وهو هرواسي داكف ناقرفلا ةروس ةالصلا

 .بعك نب يبأ عم ةرمو « عفار عم
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 سايقلا ذإ طقف عمس ام ناسنإ لك طبض «لئابقلا نع ءارقلا ذخأو ‹«طبضلا عقو املف

 . هلل لوسر ىلإ هب ىحرأ ؛لزنم نآرق اهلك مجارتلا میمجو ؛ عونمم انه

 نأ امإ هنأل «نيتبترم نع جري مل هب یحوأ ام ریغب نآرقلا نع مجرتی نآ زاج ولو
 هيلإ لزنأ ام غلب ةَ هنآ هيلع قدصي مل هنود ناك نإف .هنود رأ «يحولل واسم ظفلب مجرتي

 نم ىحوملا نع لودعلا يف ةدئاف يأف ًايواسم ناک نإو . ةَ هقح يف لاحم كلذو «هبر نم

 .لمأتف «هل واسم ظفل ىلإ هللا

 .ةميدقلا يناعملل ةلماحلا هفورحب هبر نم هيلإ لزنآ ام غلب ةي هنأ الإ يقب امف

 ذإ .«ةييرعلاب الإ ًاباتك لجو زع هللا لزنآ ام» :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا ناکو

 ميظعلا نآرقلا يف سيلو «هموق ناسلب يبن لكل مجرتي ليربج ناك نكلو «تاغللا عسوأ يه

 .ءيش هطلاخي ال يبرع لصألاو «برعلا ريغ ةغل هنم ةظفللا تقفاو اميرو «برعلا ةغل الإ

 ام عمجي ةيآ لك أرقي ءىراقلا نأ :وهو اننامز ءارق اهيلع يتلا ةيفيكلا هذه نأ ملعا مث

 ءَ هللا لوسر نع اهعوقو انغلبي مل «كلذك ىرخألا ةيآلا ىلإ لقي مث .تاغللا نم اهيف

 .دحاو سلجم يف نيعم دحأ وأ «هللا يضر هباحصأ نم دحأ نع الو

 لمعلاو ظاعتالا وه امنإ ةيهلإلا بتكلا عيمج لازنإ نم مظعألا دارملا نآ ىفخي ال مث

 نع بلقلا لفاغ وهو اهريغو قيقرتلاو ميخفتلاو ةلامإلاو دملاب أرقي نمل ةرمث يأف الإو ءاهب

 همحاز نم لك ضرع قزمي ءايندلا ىلع بلاكتم .راهنلاب رامح «ليللاب ةفيج «لجو زع هللا
 هللا لوسر انآ : هیداني هنم فرح لکو ءايندلا نم ضرعل الإ هتوالت هيلع فخت ال ءاهيلع

 .مالسلاو كتينو كدصقب ملعأ تنو ‹كل هتلق ام لمأتف ‹يظعاومب ظعتتو ءيب لمعتل كيلإ

 امنإ «هتاياور ةفرعم ىلع لوعي مل نآرقلا ةوالتب ىلاعت هللا هجو ديري ناک نم نأ ملعف

 ءيش لك ىلع هاو «ةدحاو ةياور كلذ هدصق ناك نم يفكيو «هدودح ةفرعم ىلع لوعي

 هقفلا ملع

 ردقب الإ لمعلاب ًادحأ فلكي مل لجو زع هللا نأ يخأ اي ملعاف هقفلا ملع ةدبز امآو

 امي هدابع عيمج فلكي امنإ ءًادبأ هريغ همهف امب ًادحأ فلكي ملو «ناك نم ًانئاک همهف

 امب مهنم لك لمعي فرتحملا نمؤملاو ءدبعتملا ناسنإلا نأ ينعتو . طقف ةعيرشلا هب تحرص

 هلل موصعم عرشب سيل طبنتسا ام عيمج نأ ذإ ءًأطابنتسا ال ًاحيرص ةنسلار باتكلا يف درو

 روو : یلاعت هللا لاق ‹حيرصلا نود هيف فالخلا عقو كلذلو «هدابع ميرشت وه امنإ «یلاعت
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 دنع نم نک
 .مهتهج

 دبعلا ؛هنع لأسي يذلا ملغلا!وه ذإ ءًاحيرص ىلاعت. هللا هعرش ام :وه امنإ بولطملاف

 يف جاتحي الو ءهليصحت يف ةقشف الو «دحأ 'ىلع هيف جرح ال كلذ معيمجو «ةرخآلا يف

 .هلیصحت يف دهاشم وه امك «هليصحت يف بابسأ ليطعت الو «رمع فرص ىلإ هتفرعم

 نم فالتخالا نأ ينعي .[٠۲۸:ءاسنلا] اب اني ف اوج وا رع

 نإ :ىلاعت هللا لاق .ًاناقرف لجو زع هللا هاطعأ «يغبني امك ةنسلا حيرصب لمع نمف
 قحلا نيب هب نوقرفت مکبولق يف ًاًنازيم : ينعي .[۲۹ :لاقنألا] € کک لمه اوم

 . مکایندو مکنید رمآ نم مکیلع درو ام لک .هب نونزتو .«لطابلاو

 كلذ فلاخخ هاوس «قحلا هجو ىلع تاموصخلا عيمج يف نولصفي ناقرفلا اذه لهأف

 مهجايتحاو ءهليصحت يف ملعلا ةباط ىلع قيرطلا لاط امف .اهقفاو وأ نيدهتجملا بهاذم

 زع هللا مالكل ًاقيدصت «ىوقتلا مدع نم الإ لابلا غارف مايأ يف راكفألا اهتدلو عورف ظفح ىلإ
 هل. لعجي نا : هیبت كاسل ىلع هعرش اه .ىلع لمعو. «هاقتاانم لك دعو ىلاعت هنإف «لجو

 . ًاتاقرف

 عورف قئاقذ نم ءيش ىلإ ,جتحي مل «لجو زع هللا لهأ بدأ مزلو «ملع امي لمع نمف

 زع هلا لهأ قيرطو «"ةحاشتنىلا عوقور ىلع ةينبم اهلك اهنأل ءاهوحتتوب ىواعدلاو عويبلا
 ملا كلذلو. «مهل يتلا قوقحلا عيمج يف سوفنلا ةواخسو «"راثيإلاو ةحماسملا : لجو

 نم دحأل'ًاقح عيض هنأ هدنع هيلع ىعدي مكاح دنع يؤر نيقداصلا نم ًادحأ نأ ظق دهعي
 ام ءافو لجو زع هللا لهأل رسيتي مل نأ لب «مهريغ وأ «هراج وأ «هتجوز وآ «هئاکرش

 .لوقلا مهل .اونالأو ءاهبابرأل .اهب اوفرتعا «قوقحلا نم مهيلع

 لقثناو. ءاهؤانب نم غرف املف «ةبارخ رمع هنأ هنع هللا يضر يعافرلا انالومل عقو دقو
 جرخا :هل لاقور ءهل ةبارخلا كلت نأ ىعداو مويلا كلذ يف صخش ءاج ءاهيف هلايعو هلهأب

 مجر ءرادلا جراج راص املف «ءهلايع جارخإب رمآو «لاحلا ېف هعاتم خيشلا لزعف . يراد نم

 ىلإو ءايندلا ىلإ كليم يف كرابتخا تدرأ امنإو «قح اهيف يل سيل :لاقور لجرلا كلذ

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ءاهيف ةماقإلا كتبحمو ءاهتتيز

 نم ءيش عاطتقا نيعيابتملا' نم لك ةلواحم دارملاو ء«لخبلا ةدش وهو < حشلا نم ةلعافم :ةحاشملا (1)

 .هبحاص قح

 . ريخلا نم ديلا: ىف امب سفنلا ىلع ريغلا ليضفت : راثيإلا (۲)
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 ءىلاعت هللا لهأب قوحللا ديري مسق :نيمسق ىلع مهلاغتشا يف سانلا نأ قيقحتلاو

 مسقو .طقف هتنسو هضرف هب ميقي ام ىلإ الإ جاتحي ال اذهف «ىلاعت قحلا ةرضح لوخدو
 ىلع لغتشي نأ هل يغبني اذهف «ىلاعت هللا ماكحأ ةرضح لوخدو ءءاملعلاب قوحللا ديري

 . نفلا اذه لهأ ةقيرط

 ىوعد الو «تاموصخ لصف الو «عازن مهدنع سيل ةصاخلا هللا ةرضح لهأ نأل

 باحصأو ءماكحألا باجح ءارو نم ماكحألا ةرضح لهأو .مهعازن عطقي امم «ءيشل

 عفريو ‹مهنيب لصفي ام ىلإ نوجاتحيف ؛تاعزانملاو تاموصخلا مهمزاول نم باجحلا

 .مالسلاو ‹هل قلخ امل رسیم لکو «داسقلا ىلإ يدۋىلا عازنلا

HF 

 هقفلا لوصأ ملع

 ‹يهاونلاو رماوألا بتارم ةفرعم ىلإ عجري هعيمجف «هققلا لوصأ ملع ةدبز امأو

 «‹فيقختلاب ذخآ ًافعض هسفن يف دجو نمف .دیدشتو «فیفخت : نیتبترم اهنم لک عمجیو

 .ديدشتلاب ذخأ ةوق هسقن يف دجو نمو

 ال «نيدلا موي ىلإ نيدهتجملا لاوقأ نم اهيلع ىنبنا امو «ةعيرشلا ثيداحأ عيمجو

 زع هللا ينعلطأ رمآ ذهو «همداصي الو «ًادبأ رخآ ًامكح ضقاني مكح مث امف .اذه نع جرخت

 يَ هللا لوسر ةعيرش يف ري مل هب ققحت نمف .نيدهتجملا نم دحأ هب رفظي مل «هيلع لجو
 نع ةمغلا فشك» انباتك ةمدقم يف هانررق امك هتمأ ءاملع نم دحأ مالك يف الو «طق ًافالخ

 .ةمألا عيمج

 : ىلإ نيدلا ماكحأ مهميسقتب ءاملعلا راشأ امهانركذ نيتللا نيتبترملا نيتاه ىلإو

 عراشلا ةهج نم رمألا نأ لصألاف الإو .حابمو ‹«هورکمو «مارحو ‹«بودنمو «بجاو

 يق بجاولا ةبترم يف بودنملا اولعجي نأ ةمألا نم ءايوقأللف .ًاعطق هلاثتما بجي «دحاو

 قح يف هنع ًاهزنت «مارحلا ةبترم يف هيزنت ةهارك هوركملا اولعجي نأ مهلو ءديكأتلاو ءانتعالا

 .هنیدل ءیربتسي نأ ديري نمم مهاتفتسا نم قح يفو ‹ مهسفنأ

 نم يهنلا بانتجاو «رمألا لعف ىلع ةبترملا راثآلا يف مهرظن :اذه مهميسقت ببسو
 «بوجولا ىلع هوقبأ رماوألا نم هكرتب نيدلا راعش باهذ اوأر امف .داسفلاو حالصلا

 ىلع هوقبأ تايهنملا نم هلعفب داسفلا ةرثك اوأر امو .مهباونو ةمئألا بصنو «ةالصلاك

 . كلذ وحنو «ةوشرلا ذخآأو ‹بصغلاو ءانزلاك «هیلع ارعمجأر ‹ ميرحتلا
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 بصغ ميرحت ةبترم نم سانلا دنع ًالثم نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا ةبترم نيأف الإو

 .هنع يهنلا درؤ اهنم لكو «مهتانبو مهئاسنب قسفلاو «لطابلاب سانلا لاومأ

 يهتملاو «هب رومأملا عونلا كلذ يف ةدراولا ثيداحألا يف رظنيلف كلذ ةفرعم دارأ نمو

 راركت كلذكو «هب ءانتعالا ةدنش ىلع لدت ءيشلاب رمألا ةرثك نأ :ًانيقي ملعيل ءةرثكو ةلق هنع

 . يهنلا

 رأ لعفلا كلذ كرتب نيدلا راعش لاوزو عوقولا ىلإ سانلا ليم ةرثك عراشلا ملع الولف
 ءةرذعلا لكأ نع ىهن هب هنأ طق انغلبي مل اذهلو .هئنع رجزلا وأ هب رمألا يف غلاب امل «هلعف

 .اهلكأ ىلإ ليملا مدعو ءاهنم عابطلا ةرفنب ءافتكا

 «هنع اي عراشلا توكسل «هافرط ىوتسا ام : ءًاحالطصا وهف حابملا ةبترم امأو

 لجو زع هللا نم سيفنت ةماعلل وهو «رمأ وأ يهن وأ «كرت وأ لعفب ةلمج هل ضرعتلا مدعلو

 . لجو زع

 ‹نيع ةفرط هنع نوكفني ال «يهنلاو رمألا تحت مهماود : مهدهشمف نوفراعلا امأو

 «رمأ لاثتما يف الإ نودجوي الف «هنودؤي ةيدوبعلا نم بيصن ةظحل لك يف مهيلع نأ مهملعل

 امك ءةفلك كلذل نودجي الو «لوغشم مهنطابف مهرهاظ ةكرح تلطب نإو ٠يهٽ بانتجا وأ

 تلاق امک ءةدابع مهدنع حابملا ةروصف ‹«هجورخو سقنلا لوخد يف ةقشم سقنتملا دجي الل

 . "ءاسنلا يتأيو ءنايبصلاو ءاسنلا عم حزمي ناك ةي هنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع

 سيلف «ءاشي ام لعفي يذلا ءىلاعتو كرابت قحلل يه امنإ ةقيقح حابملا ةبترم نأ ملعف

 فيك رظنيل ءمهل جاردتساو «هدابعب ىلاعت هللا نم ركم حابملا نأل ءدبعلا ةقيقح نم كلذ

 ةفصلا نومحازيو هب نولمعي فيك مأ .بدألا نومزليو «مهدح دنع نوفقي له «نولمغي

 . كلذ ملعاف «فطللاو ةيفاعلا هللا لأسن ةيهلإلا

 ىلع مرحيو ء«ىضم اميف ةمألا اهيلع تعمجأ ةريسي لئاسم ىلإ عجريف عامجإلا امأو

 ال ىتح سفنلا نع فيفختلل يعرشلا حازملاف . هللا ىلا ةبرقلا ةين هتنراق اذإ ةدابع حابملا نوكي امنإ (1)

 ٠ هللا ةمعن راهظإلل ليمجلا سبلو « ةعاطلا ىلع ةوقلا ةينب لكألاو « هعم حوزمملا فلأتلو « لمت

 ةبنلاب تنرتقا اذإ تاحابملا عيمج اذكهو «‹ حلاصلا دلولا ليصحتو فافعإلاو ةفعلل ءاسنلا نايتإو

 . باقع الو باوث الف ةين الب حابملا عقو نإ امآ « اهباوث اهل ةدابع تراص ةحلاصلا
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 ميرحتلا نإف ءءاملعلار كولملاك «كلذ ىلع عبتي نمم قراخلا ناك اذإ اميس ال «هقرخ ةمألا

 .كلذب دتشي

 نأك هفالخ ىلع مظعألا داوسلا عمجأ ءيش لعفب رهاظتي نأ دحأل سيل هنأ ملعف

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو ٠ء يش

 .ةعيرشلا يف هب قوطنم مكح ىلع هنع توكسم مكح سايق ىلإ عجريف سايقلا امأو

 ءةمألا ىلع ًافيفخت ءًاقلطم هب لمعلا تعنم ةفئاطف .هب لمعلا يف ةعيرشلا ءاملع فلتخا دقو

 . هتبحتسا ةفئاطو ءهب لمعلا تزاجأ ةفئاطو .ةيَي عراشلا عم ًابدأو

 هلا لهأ ذخأ كلذبو ءنيدلا نم سيل سايقلا :نولوقي هريغو يلاعملا وبأ مامإلا ناكو

 هللا نيد يف مكح ةدايز نيبي سيل نمم ىلاعت هللا ماكحأ يف سايقلا نأ : كلذ ليلدو . ىلاعت

 اهدارأ ولو ءةلعلا كلت درط ديري ال هللا لعلف «كيردي امو ءةلع درط هنإف «يآرلاب ىلاعت

 .اهدرط هتمأل نيبي ناكف ءَ هيين ناسل ىلع اهنع نابأل

 اهجرختسي ةلعب كنظ امف «ةيضق يف اهيلع عراشلا صن امم ةلعلا تناك اذإ اذه

 اذهف ءاهدرطی اهل هطابنتسا دعب مث ب عراشلا اهركذي نأ ريغ نم «هرظنو همهقب هيقفلا

 .یلاعت هللا هب نذأي مل عرش

 .«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :لاق ةَ هنأ :وهف هيلإ بدن وأ سايقلا زوج نم ليلد امآو

 لزانم يف مهنأ ةَ ربخأف .ءاهب لمع نم رجآو ءاهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم» : ةي لاقو

 وهف «ماكحألا نم ًانسح هوأرو «هيف اودهتجا ام ىلع مهررق عراشلا نأ ثيح نم «ءايبنألا

 يبن لك نأ امك «عيرشتلا نم ًابيصن دهتجم لكل نأ انررق اذهلف «عراشلا ربخ نع عيرشت
 نم بيصن مهل لصحيل «ناسحتسالاو عيرشتلا اذهب ةمألا لجو زع هللا دبعتو «موصعم

 رشحيف ةا مهيبن ىوس ةرخآلا يف مهيلع مدقتي نكي ملف «مدقلا هيف مهل تبثتو « عيرشتلا
 ىلع مالكلا انطسب دقو «ممألا فوفص يف ال ء«لسرلاو ءايبنألا فوفص يف ةمألا هذه ءاملع

 . ميكح ميلع هللاو «سايقلا ماكحأ ةفرعم يف سابتقالا» انباتك يف كلذ

 : عاونآ ةثالث ىلإ عجريف داهتجالا امآو

 هب هبحاصل لصحي ىتح «نطابلا دادعتسالا ليصحت يف عسولا لذب : لوألا عونلا

 ةعيرشلا قفو ىلع «ةينيدلا مولعلا نم هيلإ ىلاعت قحلا هيقلي يذلا صاخلا يهلإلا هيزنتلا لوبق
 ءأطخأ نإو دهتجملا مكح ررق لي هللا لوسر ىلع ملعلا كلذ ضرع ول ىتح «ةرهطملا
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 يف غلب ولف .دادعتسالا يف الإ دحأ عونلا اذه لهأ نم اطخأ امف ءًأطخلا عم رجألا هل تبثأو
 . لجو زع هللا لهأ دنع داهتجالا وه اذهو .ًادبأ اطخأ ام هتياغ دادعتسالا

 ءةعقاولا ةلأسملا يف مكحلا سفن ىلع ليلدلا بلط يف عسولا لذب : يناثلا عونلا

 كلذ نإف كلذ وحنو ةحص وأ داسف وأ ميرحت وأ بوجو نم ةلزانلا يف مكحلا عيرشتل

 امهنع هللا يضر سابع نبا عنتما انه نمو «ةمألا نم ًادحأ هب رمأ الو ءا هي نذأي مل عرش

 هللا نا ءىلاعت هللا مرح ام لحأ نآ للاب ذوعآ :لاقو «لح يف هضرع يف عقو نم لعجي نأ

 . يخأ اي كل هللا رفغ نكلو ءاهلحأ الف نيملسملا ضارعأ مرح دق

 ناوضر حلاصلا فلسلا داهتجا ناك اذهو «هنع هللا يضر هملع ةرازغ ىلع ةلالد اذهو

 ‹ةنسلاب اولمعاو هب اومراف ةنسلا حيرص انمالك فلاخ اذإ :نولوقي اوناك مهنإف ‹مهيلع هللا

 .كلذ ملعاف ؟ب هلوسر ةنسو هللا باتك عم مالك دحأل وأ دمحأ مامإلا لاقو

 بحاص ىمسيو «لاوحألا عئاقو نع باوجلا ليصحت يف عسولا لذب :ثلاثلا عونلا

 .ايتقلا دهتجم عرشلا اذه

 نمم دحأ هلئاسم ظفح ىلإ جاتحب ال اننامز ءاملع قيرط ىلع داهتجالا نأ ملعا مث

 . ةياغ هدعب ام ميقتسم طارص ىلإ ىده دق اذه لثم نإف ءهلاوحأ ىلع ةنسلا حيرص مكح

 نودهتجملا هدلو ام عيمج دهش فيرعتلاو فشكلا نم ىلاعت هللا لهآ هب قلعت امي ققحت نمو

 فشك» انباتك ةبطخ يف هانررق امك «مهنم ًادحأ ءىطخي ملو ءةعيرشلا راعش نم ًاذوخأم

 . میحر روفغ هللاو .(ةمألا عيمج نع ةمغلا
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 نيدلا لوصأ ملع

 عيمجب ناميإلاو «هئامسأو هتافصو هللا ةفرعم ىلإ عجريف نيدلا لوصأ ملع ةدبز امأو

 فقاومو ءداعملاو خزربلا رابخأ نم «ةيوبنلا ثيداحألاو ءةيوامسلا بتكلا هب تءاج ام

 لهأل طلاخم ملسم لك دنع ررقم هلك اذهو ء«انع ةبيغملا رومألا نم كلذ ريغو «ةمايقلا

 . نيملكتملا ةقيرط ىلع كلذ نع ريبعتلا نع وه حصفي مل ولو «مالسإلا

 اهب ققحت نمو «رارق هل كردي ال رحب وه ذإ «ىلاعت هللا ةفرعم باب هيف ام مظعمو
 ال ٍرَقآ ةيرآ تإ آلآ :ىلاعت لاق كلذ دعب بلس هيلع فلاخي الو ءدبألا ىلإ قرغ

 ٦۲[. :سنوي] (ترر مه الو نهي گوخ
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 فرعي امنإ ءًادبأ لقعلاب ةلدألا اهلزلزت ال يتلا ةثباثلا ةفرعملا ىلاعت حلا فرعي الو

 كلذلو «ةريح يف ًامئاد وهف لقعلا بحاص امأو . هللاب هللا فرعيف «هراتخا نمل وه هفيرعتب

 .«هتاذ يف اوركفتت الو هللا ءالآ يف اوركفت» :لوقعلا باحصأ قح يف درو

 هنإف ‹لئاط ىلع كلذ دعب لصحي الو ‹«صاع رهف اهيف ركفلاو لقعلاب ضاخ نم لكف

 e eS ا ا

 . لجو

 نع لقتنا هنآ :شرعلا ىلع ءاوتسالا نع ًالثم قحلا هيزنت يف يلقعلا رظنلا ةياغف

 يناطلسلا ءارتسالاب هيبشتلا ىلإ هنع هيزنتلاب يناكملا شرعلا ىلع ينامسجلا ءاوتسالا

 هذه لاز امف «كلملا ىلع وأ ءمظعألا يطاحإلا ناكملا ىلع ءاليتسالا وهو ءثداحلا

 رخآ ثدحمب هيبشتلا ىلإ ثدحمي هيبشتلا نع لقتنا هنأ هتياغو ؛هيبشتلا نع ههيزنت يق هزنملا
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 :رعاشلا لوقب ءاوتسالا نع يلقعلا هيزنتلا يف اودهشتسا مهارت الأ

 #٭* قارعلا ىلع رشب ىوتسادق #

 . لمأتف ءىلاعت قحلا ءاوتسا نم قارعلا ىلع رشب ءاوتسا نيأو

 يه لهو ؟كنديل كسفن ربدت فيك :لوقعلا باحصأ نم كلذ يف ضئاخلل ليق ولو

 اذه هب كرحتي يذلا وه دئازلا لهو ؟ةجراخ الو ةلخاد ال وأ ؟هنع ةجراخ وأ هيف ةلخاد

 ؟نيريثك وأ دحاول عجري له ؟عجري اذام ىلإو ؟ركفتيو عمسيو رصبيو يناويحلا مسجلا
 الضف «كلذ يف ةيلقعلا ةلدألاب ضئاخلا اذه بلاطتو ؟مسج ىلإ وأ ضرع ىلإ عجري لهو

 ءاقب حاورألل نأ لقعلاب فرع امو ءًادبأ ًايلقع ًاليلد كلذل دجو ام ‹«ةيعرشلا ةلدألا نع

 ۔ًاديآ توملا دعب ًادوجوو

 :همهو يف ىلاعت هللا ىلإ سانلا وعديو «هلقعب یلاعت هللا ةفرعم يعدي نمل ليق ولو

 وه نمم روصتي فيكف «رثأ هل قبي مل ميدقلاب نرق اذإ ثدحملاو هيلإ سانلا وعدت اذامل
 ؟دوجو ال لب هنيبو هنيب ةبسن الو « هللا ىلإ وعدي نأ مدعلا

 . مهنرد هنم انأ يبرقل هللا ىلإ مهوعدأ امنإ :لاق نإف
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 .دحي ال وهو «ىلاعت قحلل ديدحت اذه :هل انلق

 . مهتداعس قرط نم مهبرقأل قلخلا وعدأ امنإ :لاق نإو

 ةبرقلا مهنم كبلط لاح يف مهعم تحرب امو «مهب ةمئاق لزت مل مهتداعس :هل انلف
 نإو «یلاعت هللا ىلإ ًايعاد نوکی نأ حلصی ال لهاجلاو ‹تلهج دقف كلذ ملعت مل نإف ءاهيلإ

 .نذإ ةبرق الف «تقدص امف كلذ تلقع

 . مهتاوذ مهتفرعم ىلإ مهبيرقت انبلط امنإ :لاق نإو

 .كلذ نع رييعتلا نع زجع ولو «هتاذ لهجي ال ءيشلا : هل انلق

 ؟ءيش هلثمک سیل نم فرعت فیک : هل انلق

 ىضتقا يذلا امو ؟هتدحو اذام يف :لوقعلا بابرأ نم ديحوتلا يعدي نمل ليق ولو

 ؟هدیحوت كل

 . لحمو لاح :نيرمأ تبثأ كنأل دحوم ريغ لولحلاب لئاقلا تنأف : هل انلق

 .لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف هتدحو امتإ :لاق نإف

 .هتدحو امف ءىلاعت هللا دنع نم ءيجي هنع ربخلاو ‹كلذ ىلإ خليت ال لوقعلا :هل انلق

 ًانيع اهنوك نم ةيتاذلاو ةيلعفلا تافصلا نم هلمحت امب ةيهولألا يف هتدحو :لاق نإو

 امف «ناك امفيك وأ «هديحوتب وأ كلقعب هتدحو ءاوس «هتدحو ام تنأ :هلانلق

 نإف «قحلاب الو كلقعب ال ‹«دحوم دیحوتب يه ام ىلاعت قحلا ةينادحو نل «هتدحو

 قحلا ىلع مكحت فيكف كلقعب كديحوت امأو «كدبحوت ال هديحوت وه هب قحلا كديحوت
 ۔ هبصنو هقلخ رماب یلاعت

 امنإ مهضوخ نأل كلذو مهلك فئاوطلا هذه أطخ هانركذ يذلا اذه نم تملع دقف

 مهنيب فالتخالا عقو كلذلف «ةفلتخم سانلا ةجزمأو «جازملل ةعبات اهلك يهو «مهلوقعب وه

 يف ضوخلا نع اوكسمأ لجو زع هللا لهأ قيرط اوكلسي مل ذإ مهتيلو «ىلاعت هللا ةقيقح يف

 .لجو زع هللا ملع ىلع درو امب اونمآر ءاوملسو كلذ
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 هلاق ام فالخ ةرصتخم ةحضاو ةلهس ةقيرط نيملسملا انناوخإب انكلس دقو

 ءًاعساو ناك امل ىلاعتو هناحبس قحلا نأ :يهو ءاهححصتو مهدئاقع ررقت «نوملكتملا

 كلذ يف هكراشي ال صاخ هجوب مهنم دوجوم لك ىلإ فرعت «هب ةطاحإلا نع هقلخ زجعيو
 . هتيممو هییحمو «هقزارو هقلاخو هبر ءيش لک فرع هجولا كلذبو «هريغ دحأ هجولا

 كلذ نأل ؟كبر تفرع فيك :لثس اذإ هجولا كلذ ةروص نع ريبعتلا نع رجعي هنكل

 هلهج الو «هجو لك نم دحأ هب طاحأ امف «ةرابع اهطبضت ال قاوذألاو «قاوذألا مولع نم

 هجو ىلع فرعي ال ىلاعت هللا نإ :لاق نم مالك لزنياذه ىلعو .هجو لك نمدحأ

 تافرعتلا هذه هوجو نأل ءقولخم لكب صاخلا هجولا ىلع فرعي هنإ :لاق نمو ءةطاحإلا

 هادعتي ال وه همهف ءيش وه امنإف دئاقعلا عورف يف ًائيش عضو نم لكو ءقلخلا ددع ىلع

 .هنيع ال هلثم هيلإ ىدعت يذلا كلذف هادعت ولو «هريغ ىلإ

 نم مالكلا لهأ تالاقم يف رظنلا نم حارتسا هب نمآو هانكلس يذلا اذهب ققحت نمف

 هذه يف هب ىلاعت هللا هفلك ام ىلع ليقأو «هتحت لئاط ال امم مهريغو ةفوصتملاو ةقسالفلا

 شا يف كشلا ىلع ليلد وهو «بدآ ءوس ديسلاتاذ قيقحت يف رظنلا ناعمإ نإف ءرادلا

 ريغ ال مهديس موسرم ىلع لابقإلاب الإ هدابع ىلاعت هتلا فلك امو ءةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن

 تإ ۹١[ :ماعنألا] ورد ىح ها ارد امو «هب ةطاحإلا نع هدابع زجعب ىلاعت هملعل

 ٠٠١[. :ةرقبلا] يلع مسو هلأ

 مل دئاقعلل ًانازيم «ةمألا عيمج نع ةمخلا فشك» ب ىمسملا انباتك ةمدقم يف انركذ دقو

 .اهعجارف ةدايزلا تدرأ نإف «نيملسملا دئاقع عيمج ررقت ءاهيلإ قبسن
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 نايبلاو يناعملا ملعو وحنلا ملع

 حالصإ هب فرعي ام ىلإ عجرت اهلك يهف نايبلاو يناعملا ملعو وحنلا ملع ةدبز امأو'
 دحأ هيلإ جاتحي ال كلذو «مولعلا هذه لهأ دنع ىنعملا داسف ىلإ يدؤملا نحللا نم ظفللا

 مهبولق حالصإ ىلع اولمع دق لجو زع هللا لهآ نأل «ىلاعت هللا لهأب قوحللا ديري نمم

 نلو ًاعيمج نورئاسلا لصي ملو ءهللا مسق ثيح ىلا ريسلا هب يهتني رئاس لکو ؛هريس یهتتم يه
 . نيققحملا نيفراعلا عامجإ اذه ىلعو . تاللا ةفرعم ىلا ارلصي
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 كلذب اهقئاقدو عئارشلا اوكردأف «مهلكايه ترانف ‹حراوجلاو بولقلا ظفحو «لالحلا لكأب

 ال «رونلاب ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسملا مولعلا عيمج قثاقد كردأ مهقيرط ىلع نمف
 نم ملع فالآ ةثالث وحن «رردلا» انباتک يف انركذ دقو «نايبلاو يناعملاو وحنلا لهأ دعاوقب

 طق يلو لغتشي ملو ءةاحنلا دعاوقب اهنم ًادحاو ًاملع نايبلاو وحلا ةمئأ فرعيال موقلا مولع

 را
 . نحللاب نآرقلا نم ًائيش دحأ لدبي نأ نم ًافوخ وحنلا ملعتن امنإ :لاق نمو

 ةمصعلاب ظوفحم وهف «ةمايقلا موي ىلإ رييغتلاو ليدبتلا نم موصعم نآرقلا :هل انلق

 .يناعملاو وحنلا ملعب ال ءةيهلإلا

 ةي قلخلا حصنفأ مالك اهب مهفي تالا ىلإ دبع جاتحا ام نطابلا ةملظ الولف

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ءاملعلا نم هتمأ ءاحصفو

¥ ¥ 3# 

 فوصتلا ملع

 باتكلاب لمعلا ةجيتن وهف ‹«مهلئاسم موقلا هيف عضو يذلا فوصتلا ملع ةدبز امأو
 هنأل «هدنع ام ضعب هولاق ام عیمج راصو ءاوملکت امب ملکت «ملع امب لمع نمف ءةنسلاو

 مهضعب لاق ىتح «ماهفألا ىلع همالك قد ىلاعت هللا عم بدألا باب يف دبعلا ىقرت املك

 ‹«دحاو صيمق كلو ‹«ناصیمق هل هنأل :لاقف .همهف يلع قدي نالف يخأ مالک نا :هخيشل

 ملعب ةيفوصلا ملع ةيمست ىلإ باجحلا لهأ نم مهريغو ءاهقفلا اعد يذلا وه اڌنهو

 قلخلا هملع ام عيمج امأو «ىلاعت هللا ملع وه امنإ نطابلا ذإ «نطابب وه سيلو «نطابلا

 .كلذ ملعاف «قلخلل رهظ هنأل ءرهاظلا ملع نم وهف مهتاقبط فالتخا ىلع

 ‹قالخألا ةضاير ىلإ هلك عجري مهلئاسر هيف ةيفوصلا عضو ام عيمج نأ ىفخي ال مث
 . تلماقملا ةيفصتو

 للاب فراع خيش دي ىلع هسفن ضوري نأب الإ دبعل لصحت الف قالخألا ةضاير امآف

 لكآملا يف سوقنلا تاوهش ةغلاخمب بيغلا ملاع يف هب كلسيف «هدايق هيلإ ملسي «ىلاعت
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 .اهبكار تحت ةبادلا للذتك هتحت ةللذم هسفن ريصت ىتح «تاحارلاو سبالملاو «براشملاو

 .ةحباو يف هنم.سانلاو. «ةحار يف .نوکي كاته

 هيلع حون رمع اهيف هلاظي ثكم ولو ءًاثيش هديفت الف موقلا لئانسم ديرملا ةعلاطم امآز.

 كولس يف هل ًاقيرشت الإ لئاسرلا ضعب ةعلاطمب نيديرملا ضعب خايشألا رمأ امو, ءمالسلا

 . هلارحأو هریغ مالکب هخیش هلغشآ ام هفعض الولو «هفعضل لجو زع هللا لهأ قيرط

 لخد ًادبع نأا ::اهعيلغو» «رمأ ريبك اهيف سيلف تانيغملا ضعبل تافشاكملا عيمجامأو

 هقلطأ امو «كلملا نم ةرضحلا كلت يف عقو ام عيمج ىأرف هديب ضخعب عم كلملا ةرضحح

 دنف لاقلا بحاص اذه ىمسیو, «ءاللو نمو مهنم لزع نمو. «مهيلع هدح امو «ههلیبع ضعبل

 .نذإ ريغب «كلملا رس. ءاشفإ' يف هتنايخل «قيرطلا لهأ

 يف ناک ولو «ىلاعت هلل اهتقيقحف مهيديأ ىلع قت يتلا قراوخلاو تاماركلا عيمج-امأو

 ءدحاو ثيدح يف ولو دي هلا لوسر اهنيبل ةليضف دبع دي ىلع قزاوخلاو تاماركلا'راهظإا
 لوسر ةردق يف ناك للهف .رشبلا رودقم نم ةداح اهجورخل «ىلاعت هلل اهتقيقخ نأل كلذو

 ؟ءامسلا يف رمقلا قش ةي هلا

 هعانتا يف هيدي ىلع تعقو نم قدص ىلع لیلد: يمو» تارجعملا نم عرف تاماركلاو

 دقو «تازجعملاب هيبن ديأ امك ءةماركلاب يلولا كلذ هللا ديأف «مالسلا مهيلع هللا لنسرلا

 .هيلإ بستنا نم دي ىلع ةماركلا هللا يرجي

 ىلع ريسلل دبعلا هللا ققوي نآ :قتيرطلا لهآ نم هريغو دينجلا لاق امك ةماركلا مظعأو

 ةرمث نم ًاثيش لجعت نمو «رادلا هذه يف بلطت ةياغ العأ هذهو ءةنسلاو باتكلا دودح

 الف "ىلاعت هللاب ةفرعملا ةياهن اهرخأو «ةبوتلا' ااهلوأ يتلا «موقلا تاماقم عيمج امآو

 يع ةدئاق الو «مهديجاوم نع تاياكح اهنأل ءاهب ققحتلا يق هسفن بعتي نأ دحأل يغبني

 .اهمهفو اهراركتو ءريغل تعقو ةياكح دبعلااركذ

 مهنم امف «برغتو اهلك ءامسألا تارضح هيف قرشت وهو الإ دحلا قلخلا نم ام هنإ مث

 هدهاز, فلامعأ. يف صلخم «هل عشاخ «هللا ءاضقب ضار لكوتم ملسم بئات وهو الإ دحأ

 ناسنإ لك ةفرعم ةياغف ءهناحبس وه ثيح نم هللا ةفرعمل ةياهن الف الإو ءهتفرعمو دبعلل ةبسنلاب اله (۱)

 نلو ًاعيمج فورئالسلا' لصي ملو «هللا مسق ثيح ىلا ريسلا هب يهنتي رلاس للكورد «هوررس یهتتم يه
 . نيققحملا نيفراعلا عامجإ اذه ىلعو .تاتلا' ةقرعم ىلا اولصب
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 ردق ىلع دحاو لك نكل «نيرئاسلا تاماقم رئاس يف لوقلا اذكهو «ىلاعت هللاب فراع «عرو

 نإ كنأل «تكساف هللا فاختأ :كل ليق اذإ :لاق نم لوق كلذب طقسف «هبيصنو هظح

 رلف ءهانلق ام دهشي مل لوقلا اذه بحاص نأل «ترفك ءال :تلق نإو «تبذك معن :تلق

 يف لرقلا اذكو «فوخلا نم يل مسق ام ردق ىلع ىلاعت هللا فاخأ ءمعن :لاقل هدهش

 .تاماقملا رئاسو «لكوتلاو ءاجرلا

 نم مهتيرعت مهنظ ببس امنإو ءاهنم دحاو ماقم نع قلخلا نم دحأ ةيرعت حصي الف

 ريغ «نورصم ةاصع مهنأك كلذ دنع مهسوفن اوآأرف ءلمكلا ماقمل مهدوهش تاماقملا

 . تاماقملا نم ماقمي نيسبلتم

 تأرق دقو «مومذمو دومحم نم ملاعلا يف قرفت ام عومجم هيف نأ دهشي نم لماكلاو

 ءناولألاو ماسجألا رئاس نم «ءيش لك نم ةنوجعملا ةنيطلا مكح قلخلا مكح : تأرق اميف

 ‹ءراضملاو عفانملاو ءةفاثكلاو لقثلاو ةفخلاو «موعطلاو حئاورلاو «ضارعألاو رهاوجلاو

 ءايرلاو «عضاوتلاو ربكلاو ؛«ملحلاو بضخلاو ء«هرشلاو ةعانقلاو ءلخبلاو مركلاو

 نم كلذ ريغو ءلذلاو سقنلا ةزعو «بجعلاو صرحلاو «قافئلاو ناميإلاو «.صالخإلاو
 تيب وه يذلا نيطلاو ءاملا ةنيطلا هذه ناكرأ مظعمو ءةمومذملاو ةدومحملا تافصلا رئ

 . ىیھتنا .ردكلا

 ةروكذملا تافصلا نم هريغ داحآ يف قرفت ام عومجم ناسنإ لك نأ ملع اذه ملع نمف

 ًاراغص ءازجأ تقرف مث «ًادحاو ًاحور تراص ىتح ركذ امب تيجع اذإ ةنيطلا نأل ءاهريغو

 تالثامتملا نم هريغ يف ام ءزج لك يف نأب لقعلا يضقي ءدوهشلا يف نوكي ام قدآ ىلع

 . تاداضتملاو

 ةراتو ءًاليقث هدجت ةراتف «هتنيط بسحب لاوحألا صخش لك ىلع تفلتخا كلذلو

 ًاليخب ةراتو ءًاميرك ةراتو «مالكلا ولح هدجت ةراتو «مالكلا رم هدجت ةراتو ءًاقيفخ هدجت

 ءايندلل ًابحم ةراتو «هدنع لامتحا ال قلخلا ءيس ةراتو «قولخملا عفن يف ىعسي ةراتو

 يف اذكهو «هدنع عوشخ ال بلقلا ظيلغ ةراتو ءًاعشاخ بلقلا قيقر ةراتو ءاهيف ًادهاز ةراتو

 . تافصلا نم ناسنأإلا يف رهظي ام عيمج

 «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو لسرلا ةفئاط هقلخ نم ىفطصا لجو زع هللا نكل

 راشأ امك «مهل ًافيرشت ةنطابلاو ةرهاظلا ةمومذملا تافصلا نم ةيانعلا قباسب مهتنيط رهطف

 ناطيشلا ظح اذه :لاقو ءءادوس ةغضم هنم هجارخ]و ةَ يبنلا ردص ليربج قش ربج هيلإ
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 لصأ يف ًايابج ناک امو «هتنيط لصأ ىلع قلخلا رئاس نم لسرلاو ءايبنألا ريخ يقبو
 .اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا نم وهف ةأشنلا

 لعجو ‹طقف ةدرمحملا تافصلا يف هلمعتسال هب ىلاعت هللا فطل نم ساتلا نم نكل

 دقل :لرقي كلذلو «ةيلكلاب هنع تلاز اهنأ لاحلا بحاص نظ ىتح «ةلطعكم ةمومذملا

 اهلاوز نم اذه نظ امك سيلو «انيف تناك يتلا ةمومذملا تافصلا كلت تريغت ىتح اندهاج

 تاافلاخملا نم ظوفحم وهف دبعلا اذهل ةظحالم ةيانعلا تماد امف «هيف ةنماك ىه لب «ةيلكلاب

 ةمرمذملا تاقصلا تكرحت دبعلا اذه نع ةيانعلا تفلخت ىتمو «موصعم ال «لئاذرلاو
 .ةدومحملا تلطعتو «لمعلل

 لسرلاو ءايبنألاب ةصاخ ةمصعلا نأل ءًاموصعم ىمسي ال دبعلا اذه نإ :تلق امنإو

 نوموصعم مالسلاو ةالصلا مهيلع مهنأل ءحابملا لجأ نم كلذو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ةهج ىلع هنولعفي ًاحابم اولعف اذإف ءاهلك مهلاعفآو مهلاوقأب نوعرشم مه ذإ «حابملا نم
 الإ نودجوي الف «مهيلع غيلبتلا بوجول «حايملا لعف مهيلع بجاو وهف «حابم هنإ عيرشتلا
 ء«يصاعملا عيرشت مهيلع قدصل اهولعف ول مهنأل ءًادبأ ةيصعم مهنم روصتي ال «ةعاط يف

 نيب قرفلا وه اذهف «حابم هنأ ىلع الإ هنولعفي ال ًاحابم اولعفاذإ ءايلوألا نم مهريغ فالخب
 .اهالحأو قورفلا حضوأ نم وهو ‹ظفحلاو ةمصعلا

 زئاجو ارو ًاردق هللا رمأ ناكو «ةيصعملا هقح يف زئاج ظوفحملا نأ تملع اذإف

 حشا نشألا تريحأو» : ىلاعت هلوق هيلإ راشآ امك ءقالخاألا نم لئاذرلاب قلختلا هقح يف

 ىلاعت هثإق .[۹ :رشحلا] ديلا مه كوا يق حس قري :هلوقو .[۱۲۸ :ءاسنلا]
 . لجو زع هللا ةنوعمب هب لمعلا ىقوي هنأ الإ ءناسنإلا يف حشلا تبثآ

 هتاذ ىأر عبطلا باجح هنع ىلاعت هللا فشك نم نآ ىلإ انركذ ام عومجم نم صلخنف

 ةلباق هسفن ىأر ىصقألا فرطلا ىلإ مذ نإق «مومذم فصو لكو دومحم فصو لكل ةعماج
 رجحلا يف رانلاو «ةاونلا يف ةلخنلا نومكك ةنماك هيف ةروكذملا تافصلا عيمج نوكل ء«كلذل

 اذه نع بوجحم وهو الإ هيف ليق مالك نم ءايلرألا نم دحأ ردكتي الف كلذ وحنو

 تايآ درت مل كلذلو «ىرخأ ةرات هؤام رثكيو «ةرات هؤام حزني ءرثبلاك ناسنإلا نإف ءدهشملا
 اذه کک باجحلا باحصأ مهنأل يف الإ ىذألاو دسحلاو ةبيغلا

 ج ا نإ للا شب ےک نشأ نِي مک اویا اما نیلا ا :یلاعت لاق

 e ی تىب * و E لاتو 1 : تارجحلا] اسب شنب بب
 . تايآلا نم امهوحنو ٥۸[. : بازحألا] ايم اإ انتهب اولمتحأ رت اتا ات ب

۷۹ 



 هللا نأ ذئنيح مهدوهشل ءاهريغ الو ةبيغ نم اوذأتي مل ناميإلا باجح نم اوقرت ولف
 .هب اوذأت يذلا لوقلا وأ لعفلا كلذل ملكتملا وأ ءلعافلا وه

 نوتفتلي ال مهيف ةدومحملا تافصلا عيمج نأب مهملع عم ىلاعت هللا لهأ نأ ملعا مث

 رهزلا ىلإ ىدأ امير هجولا اذه ريغ ىلع اهيلإ مهرظن نأل «طقف ركشلا ليبس ىلع الإ اهيلإ
 'امقإ ديبعلا فاصوأ نإف ءديبعلا بادآ نع ةجراخلا فاصؤألا نم اهوحنو لالدالاو بجعلاو

 .مهبر ىلإ مهرقفو ؛مهتنكسمو مهلذ دوهش يه
 تركذت املك :لاقف ؟ىنضت ةبحملاو ءنمسلا اذه ام :هل ليقف :هّلنيمس يلبشلا ناكو

 لخد ةنكسملاو لذلا نم هانركذ يذلا بابلا اذه نم لخد نمف ."رتخبتأو نمسأ هدبع ين
 .باحصأ ىلع مرحم وه امنإ ةرضحلا لوخد نأل ءقيرط برقأ نم ىلاعت هللا ةرضح

 دبع يديس نم ةمارك ءارقفلا نم ةعامج بلط دقو . ةتطابلا وأ ةرهالثلا مهنساحمل ىواعدلا

 ءىلاعت هللا نم مظغأ.ةمارك مث للمو ءيفالوأ اي :لاقف هنع ىلاعت هللا يضر .ينيردلا زيزعلا

 . هاطاعتن ام ءوس عم انب اهفسخي ملو ضرألا انل كسمي

 ةعلاطم نع هب ينختست عفان هنإف ءةنيطلا هذه مدكح يف كل هترّرق ام عيمج لمأتف
 ةفا.نأل ءةفوصتملا بتك نم هريغو «يلازغلل ءايحألاك ءقالخألا جالعل ةعوضوملا بتكلا

 قيرط مهكؤلس مدع ىنلع ليلد كلذو ءقالخألا نم مهسفنأ يف هاوط ام مهدهشي مل ىلاعت

 ءدسحلا جالع باب ءءايرلا جالع باب ءربكلا جالع باب :لوقي كلذلو ءلجو زع هللا لهأ
 .كلذ وحنو

 امنإو ءلوزت ال اهنأ تمدق دقو ءةيلكلاب لوزت ةمومذملا تافصلا كلت فأ نونظي مهف

 . هللا ةنوعمب اهلامعتسا لطعتي

EH 

 روهش نم «ةدعقلا يذ رهش نم نورشعو ةتس كرابملا .ءاثالثلا موي يف ةخسدلا تمت

 ىلع «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص .ىللع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألا دعب نيعبسو ةينامث ةنس

 ..نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ دمحم نب نيسح يلتاجنوط ريقفلا دي

 . ٠۷۹/۱ يوانسلل ةيرللا بكاوکلا (۱)



 ںباثٹک

 مالسإلا ناكرأ رارسأ

 ٦م /مالسإلا ناكرأ رارسآ ۸۱



 نيدلا رارسأ نم ةلمج يف نيبملا حتفلا

Fe saao RSS e ققحملا ةمدقم 

E RES RE SÎ فلؤملا ةمدقم 

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ ةداهش رارسأ

 E Ge OS اهلولدمو هسفنل هللا ةداهش

 E SSAA ناميإلا يلوأ ةداهشو ملعلا يلوأ ةداهش

 TE as Sale E للاب ءاملعلا ماسقأ

 U DNS as تابثإلاو يفنلا ىنعم

 NY ios ديحوتلا بتارم

 YAL Sassi ديحوتلا يف ساتلا تاماقم

 NA Tetons eas aS هلك دسجلل ةراهط ءوضولا

 E NASON ESE AGS ةرجشلا نم مدآ لكأو ءوضولا

 N0 edits aaa aE aE ماعطلا نایرس عضاوم ریهطت

 TAS ates LES ORES SSS ءاملاب ةراهطلاو ناميإلا

 ةبانجلا نم لسغلا بادآ

 edocs ana هللا تافص نع دعب ةبانجلا

 EO GRANE ERE SEES سوسحم لاثم

 TE BR Roa و لسغلا لامعأ ىف تايتلا

 اهرارسأو ةالصلا بادآ

 ER ةالصلا ىلإ ضوهنلا يف تاينلا



 SES e e 200.000000004, ڻيترھ دوجسلا يس

 ا SEER سايتلا

 RSS ةالصلا نم جورخلاو دهشتلا

 O د و فاران نقلا رجل لئارللا
 .i no ةكئالملا ةالصو ناسنإللا ةالص

 LESSEE See aes ةالصلا يف هللا نم ةتملا دوهش

 eS Ss Eee نولا ماظنل فلاخم ةالصلا كرات

 beeen ees -ةلماكلا ةالضلا

 ORR لاملل ةراهط ةاكزلا

 SSS aa حاورألاو نادبألل ةراهط ةاكزلا

 e روهظلاو هابجلا ىكب لاملا زتك نم باذع ةمكح

 ES EA Ss نمحرلا قالخأب قلخت ةاكزلا

 aa e ةاكزلا يتؤت اهلك تانئاكلا

 Rae Ree ES هللا ةفصي فاصتا موصلا

 een Essai تاوهشلل ةيدوبعلا نم ررحت موصلا

 ease eos ناسنإلا موصو قحلا موص نيب قرفلا

 esen ees eS Asas موصلاب ناسنإلا ررحتي مل اذامل

 SSD SSE هيناعمو موصلا ءازج نم

 ORES esase EES موصت اهلك تادوجوملا

ai EA O قيتعلا تيبلا 

۳۴۷ 

۳۸ 

۳۹ 



 een تيبلا ىلإ قيرطلا عطق

ae a فلؤملا ةمدقم 

E E نآرقلا ملع 

 EO eo للا یناعم نم

 eeesesnaanescenrnensencnonnecencesnees eens مارحإلا تاروظحم

 weusencecseasansnacnenseernovcvarscacecsccvecteens فاوطلاو ةكم لوخد

 eet uaa deases aves ةورملاو اهصلا نی

 EIS تافرع ىلإ ةكم نم

 .TT sss ةقلدزملا ىلإ تافرع نم

 seanenenennenenencsessaecceesecsnenessacssennene ینمو مارحلا رعشملا

 N ODEN EDERAL ةضافإلا فاوط

 SSS aS عادولا فاوط

 E ROS E SE جحلا عاونأ

‘meewcvsoerovwe 

eeuvsconcaccaons 

eeuacesecaaoanes 

anauatsancocuaocove 

eoeeceaatraceunese 


